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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  9هفیحص 

باتک 9تاصخشم 

10هراشا

يربهر مظعم  ماقم  18مایپ 

رشان 19همدقم 

مجرتم 22ۀمدقم 

همجرت رظان  25همدقم 

« مالَّسلا ِهیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلعرب  صاخ  تاولص  دورد و  »29

مالَّسلا مِهیَلَع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  تاولص  دورد و  وا و  شیاتس  هُلالَج و  َّلَج  دنوادخ  حیبست  هنیمز  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  لوا : 31شخب 

ناحبس دنوادخ  هیزنت  حیبست و  باب  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  شیاین  لوا : 31شیاین 

هام ره  مهدزای  مهد و  زور  رد  هُلالَج  َّلَج  دنوادخ  حیبست  هرابرد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  شیاین  مود : 31شیاین 

مالَّسلا ِهیَلَع  شترضح  زا  تیاور  هب  وا  يانث  دمح و  دنوادخ و  حیبست  دروم  رد  عشوی  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  موس : 33شیاین 

هلالج لج  دنوادخ  شیاتس  ةرابرد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  مراهچ : 33شیاین 

وا زا  يرازگساپس  یلاعت و  دنوادخ  يانث  دمح و  اب  یهلا  تاجانم  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  مجنپ : 35شیاین 

هدجس لاح  رد  وا  زا  يرازگ  ساپس  ادخ و  شیاتس  قیرط  زا  دنوادخ  اب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  اجانم ت  رد  مشش : 37شیاین 

شیاشگ بلط  يارب  ناشیا  تاجانم  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  متفه : 37ياعد 

اعد تباجتسا  يارب  مالَّسلا  مِهیَلَع  شیمارگ  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تکرب  هب  وا  زا  تعافش  بلط  دنوادخ و  ییوگانث  اب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  تاجانم  رد  متشه : 39ياعد 

مالَّسلا مِهیَلَع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  تاولص  دورد و  هرابرد  مهن : 45ياعد 

مالَّسلا مِهیَلَع  شیمارگ  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  هرابرد  مهد : 47ياعد 

مالَّسلا مِهیَلَع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  تاولص  هرابرد  مهدزای : 47ياعد 

صاخ ياه  تساوخرد  عماج و  یمومع و  ياه  تساوخرد  هرابرد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  مود : 49شخب 

ربص تیفاع و  نامیا و  تینما و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  - 149

نامیا تینما و  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزاود : 49ياعد 

نآ قیرط  رب  ندنام  تباث  تیاده و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزیس : 49ياعد 

تیفاع بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدراهچ : 49ياعد 

نآ هب  تبسن  رکش  قیفوت )  ) تیفاع و بلط  يارب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزناپ : 51ياعد 

ناراب بلط  هراختسا و  يارب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ماما  ياهاعد  _ 251

یلاعت دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  ناراب  بلط  هراب  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزناش : 51ياعد 

شیوخ يوس  هب  يزاین  یب  انغ و  ندرک  بلج  يارب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  ياعد  مهدفه : 53ياعد 

لالح يزور  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدجه : 53ياعد 

اهیراتفرگ عفد  تالکشم و  عفر  شیاشگ و  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  _ 355

اه يراتفرگ  عفد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزون : 55ياعد 

هودنا مغ و  ندش  فرطرب  شیاشگ و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  متسیب : 63ياعد 

یلاعت دنوادخ  يانسح  ءامسا  هب  لسوت  اب  شیاشگ  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مکیو : تسیب  63ياعد 

هودنا مغ و  ندرک  فرطرب  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مودو : تسیب  85ياعد 

اه هودنا  اه و  مغ  رد  شیاشگ  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  موسو : تسیب  87ياعد 

تاجاح ندش  هدروآرب  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهاعد  _ 489

میرک نآرق  هب  نتسج  لسوت  اب  جئاوح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچ : تسیب و  89ياعد 

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مجنپ : تسیب و  91ياعد 
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تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مجنپ : تسیب و  91ياعد 

زامن هزور و  زا  دعب  جئاوح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مشش :  تسیب و  91ياعد 

( رگید یتیاور  هب   ) تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  متفه : تسیب و  93ياعد 

یلاعت دنوادخ  شیاتس  انث و  هب  لسوت  اب  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  متشهو : تسیب  95ياعد 

یلاعت دنوادخ  ءامسا  هب  لسوت  اب  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهنو : تسیب  97ياعد 

یلاعت دنوادخ  ءامسا  هب  لسوت  اب  نید  يادا  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  ما : یس  99ياعد 

اهنامز تاقوا و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  موس : 101شخب 

هام ياهزور  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 1101

مّظعملا نابعش  هام  زا  زور  ره  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مکیو : یس  101ياعد 

مّظعملا نابعش  هام  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مودو : یس  101ياعد 

ناضمر هام  لاله  ندید  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  موسو : یس  103ياعد 

راطفا ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچو : یس  103ياعد 

دیع زامن  يارب  نتفر  نوریب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  شیاین  مجنپو : یس  103ياعد 

هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مششو : یس  105ياعد 

صوصخم تاقوا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  مراهچ : 107شخب 

رتو تونق  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متفهو : یس  107ياعد 

زامن زاغآ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشهو : یس  107ياعد 

بجاو ياهزامن  بیقعت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 3109

ملسو هلآو  هیلع  هللا  لص  ادخ  لوسر  رب  مالس  زا  سپ  بجاو و  ياهزامن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهنو : یس  109ياعد 

يزور بلط  يارب  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  ملهچ : 109ياعد 

حبص زامن  بیقعت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکیو : لهچ  111ياعد 

ملسو لآ  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مودو : لهچ  111ياعد 

هعمج زور  هناگ  هدجه  تاعکر  زا  تعکر  ره  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  موسو : لهچ  113ياعد 

رکش هدجس  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 4141

بجاو زامن  زا  دعب  رکش  هدجس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچو : لهچ  141ياعد 

( میوگ یم  ساپس  رکش و  ار  دنوادخ  مرازگ ، یم  دنوادخ  يارب  ساپس  رکش و   ) ِهِّلل اًرکُش  ِهِّلل  اًرکُش  دوش : هتفگ  راب  هس  هک  تسا  نیا  دنک  یم  تیافک  يرازگرکش  يارب  راتفگ  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  دندومرف ): مالسلا  هیلع  اضر  ماما  : ) هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مجنپو : لهچ  143ياعد 

( شخبب شخبب ، ارم   ) اًوفع اًوفع  نک :) هفاضا   ) یتساوخ رگا  و  مرازگ ) یم  ساپس  رکش و   ) اًرکُش اًرکُش  وگب : هبترم  دص  رکش  هدجس  رد  دندومرف ): مالسلا  هیلع  اضر  ماما  : ) دروم نیمه  رد  رگید  ياعد  مششو : لهچ  143ياعد 

( تسا دنوادخ  صوصخم  مساپس  شیاتس و   ) ِهِّلل ًادمح  دندومرف : یم  هدجس  لاح  رد  هبترم  دص  رصع  زامن  تابیقعت  زا  _ت  غارف زا  دعب  و  مرازگ ) یم  ساپس  رکش و  ار  دنوادخ  ) ِهِّلل ًارکُش  دندومرف : یم  هبترم  دص  هدجس  لاح  رد  هدرک و  هدجس  رهظ  زامن  تابیقعت  زا  تغاِرف  ِزا  سپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور  كاحض  یبأ  نب  ءاجر  هنیمز : نیمه  رد  رگید  ياعد  متفهو : لهچ  ياعد 

جح رفس و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 5143

لزنم زا  جورخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشهو : لهچ  143ياعد 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مهنو : لهچ  145ياعد 

دروم نیمه  رد  رگید  ياعد  مهاجنپ : 145ياعد 

ایرد یکشخ و  رد  ندش  راوس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مودو : هاجنپ  145ياعد 

ایرد یکشخ و  رد  ندش  راوس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  موس : هاجنپ و  147ياعد 

جاوما مطالت  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچ : هاجنپ و  147ياعد 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مجنپو : هاجنپ  147ياعد 

ادخ هناخ  اب  عادو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مششو : هاجنپ  149ياعد 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  متفهو : هاجنپ  149ياعد 

تسا طوبرم  جاودزا  هب  هک  يروما  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 6149

دقع هبطخ  ندناوخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشهو : هاجنپ  149ياعد 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مهنو : هاجنپ  153ياعد 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  متصش : 153ياعد 
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نارگید يارب  شدوخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  مجنپ : 155شخب 

155هراشا

شناردارب يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکیو : تصش  155ياعد 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  شدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مودو : تصش  155ياعد 

قح نید  هب  يدرم  تیاده  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچو : تصش  170ياعد 

دنشارت یم  گید  نآ  ياه  گنس  زا  هک  سوط )  ) دابانس هوک  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مجنپو : تصش  170ياعد 

« مالسلا هیلع  اضرلا  هقف   » باتک زا  هتفرگرب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  اه  178تسویپ 

بئاصم رب  ربص  تساوخرد  و  شیاه ، تمعن  رطاخ  هب  دنوادخ  ساپس  شیاتس و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکی : 178ياعد 

مالسلا مهیلع  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  تاولص  رد  هعمج  رصع  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مود : 180ياعد 

زامن زا  دعب  ریخ  بلط  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  موس : 180ياعد 

ناراب بلط  درومرد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچ : 182ياعد 

تادابع بحتسم و  ياهزامن  دجهت و  يارب  باوخ  زا  نتساخرب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مجنپ : 182ياعد 

.تسا نایناهج  اه و  ناهج  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  ساپس و  و  هد ، رارق  ناگدنوش  كاپ  ناکاپ و ) سنج   ) زا ارم  هد و  رارق  ناراک  هبوت  هرمز  رد  ارم  ایادخراب ، وگب : يدش  غراف  وضو  زا  هاگره  و  مشش : 184ياعد 

.هد رارق  ناگدنوش  كاپ  ناگدننک و  هبوت  هرمز  رد  ارم  و  امرف ، يراج  منابز  رب  ار  داب _  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  ك_ه  دمحم _  تربمایپ  تدوخ و ي_دا  دای  و  نادرگ ، كاپ  ارم  يوشتسش  و  زاس ، هزیکاپ  اه ) یگدولآ  زا   ) ار ملد  و  نک ، كاپ  ارم  ادنوادخ  وگب : يدش  غراف  هعمج  لسغ  زا  هاگره  و  متفه : ياعد 

بش زامن  زاغآ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متشه : 186ياعد 

رتو زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهن : 186ياعد 

حبص هلفان  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهد : 206ياعد 

هماقا ناذا و  نیب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدزای : 206ياعد 

زامن هیحاتتفا  تاریبکت  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدزاود : 208ياعد 

تونق رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدزیس : 210ياعد 

نابرق رطف و  دیع  زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدراهچ : 212ياعد 

فوسک زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدزناپ : 212ياعد 

عوکر رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدزناش : 214ياعد 

هعمج بش  رد  برغم  زامن  ياه  هلفان  هدجس  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدفه : 214ياعد 

زامن تابیقعت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدجه : 216ياعد 

جح رفس  ماگنه  لزنم و  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدزون : 218ياعد 

جح هب  نتفر  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متسیب : 218ياعد 

رگید ياعد  مکی : تسیب و  220ياعد 

 ... مدرک دامتعا  لکوت و  دنوادخ  رب  لاعتم )  ) دنوادخ زا  تناعتسا  اب  زج  تسین  یتردق  چیه  ناوت و  چیه  و  مور ،) یم  نوریب   ) ادخ مان  هب  وگب : يور  نوریب  لزنم  زا  یتساوخ  هاگره  مود : تسیب و  220ياعد 

.داب شنادناخ  وا و  رب  شمالس  ادخ و  تمحر  دورد و  هک  ادخ  لوسر  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  و  ادخ ، زا  تناعتسا  اب  ادخ و  مان  هب  وگب : يداهن  باکر  رد  ار  تیاپ  هاگره  سپ  موس : تسیب و  220ياعد 

بجاو زامن  زا  سپ  هرمع  جح  رد  عتمت  يارب  مارحا  نتسب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچ : تسیب و  222ياعد 

رگید ياعد  مجنپ : تسیب و  222ياعد 

دوسألارجح مالتسا  ماگنه  هبعک و  هناخ  هب  هاگن  مارحلادجسم و  هب  دورو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مشش : تسیب و  226ياعد 

دوسألارجح زا  فاوط  عورش  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متفه : تسیب و  232ياعد 

هبعک نادوان  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متشه : تسیب و  234ياعد 

مَزتلُم دزن  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهن : تسیب و  234ياعد 

هبعک هب  دورو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  ما : یس  236ياعد 

افص زا  یعس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکی : یس و  236ياعد 

 ... نک دازآ  منهج  شتآ  ریجنز ) لغ و   ) زا ار  مندرگ  ایادخراب  هفرع  زور  رد  دیشروخ  بورغ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مود : یس و  238ياعد 

ینم يوس  هب  تکرح  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچ : یس و  240ياعد 

هبقع هرمج  رد  ندز  گنس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مجنپ : یس و  240ياعد 
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دنفسوگ حبذ  رتش و  رحن  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مشش : یس و  242ياعد 

ندیشارت رس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متفه : یس و  242ياعد 

( ادخ تمرحرپ  هناخ   ) مارحلا هللا  تیب  اب  عادو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشه : یس و  242ياعد 

هبعک نادوان  دزن  ملسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  مرکاربمایپ  ترایز  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهن : یس و  244ياعد 

ملسو لآ  هیلع و  هللا  لص  مرکاربمایپ  ربق  اب  یظفاحادخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  ملهچ : 244ياعد 

تسا طوبرم  جاودزا  هب  هچ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکی : لهچ و  246ياعد 

هقیقع ندیرب  رس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مود : لهچ و  246ياعد 

مالسلا هیلع  ترضح  ياعد  موس : لهچ و  248ياعد 

يدش رضاح  یلفط  رب  تیم  زامن  رد  یهورگ  اب  هاگره  مراهچ : لهچ و  248ياعد 

.هدم رارق  خزود  شتآ  ياه  هرفح  زا  هرفح يا  ار  نآ  و  نادرگ ، تشهب  ياه  نات  _ سوب زا  یناتسوب  هضور و  ار  ربق  نیا  ادنوادخ  وگب : تیم  نفد  ماگنه  و  مجنپ : لهچ و  248ياعد 

زور متشه  تعاس  رد  مالسلا  هیلع  ناشیا  هطساو  هب  نتسج  لسوت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مشش : لهچ و  252ياعد 

زکرم 256هرابرد 
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  هفیحص 

باتک تاصخشم 

1392  - 1313 رقابدمحم ، دیس  ، یحطبا دحوم  هسانشرس : 

یبرع یسراف -  ع .)  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  هیعدال  هعماجلا  هیوضرلا  هفیحصلا  يدادرارق :  ناونع 

یحطبادحوم رقابدمحمدیس  فیلات  مالـسلا / هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج : هیوضر  هفیحـص  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
، یمالـسا داـشرا  گـنهرف و  ترازو  یمالـسا  تاـطابترا  گـنهرف و  هاگـشهوژپ  يارب ] [ ؛ يدروجـال ناندعدیـس  هـمجرت  یناهفـصا ؛

.مالسلا هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونشج  یمیاد  هناخریبد 

.1391 رهم ، دیما  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.ص  264 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 9-59-1541-600-978  66000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.یبرع یسراف -  تشاددای : 

هریغ و  اعد ، ياه  باتک  .ق --  203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

مجرتم  -، 1343 ناندعدیس ، يدروجال ، هدوزفا :  هسانش 

تاطابترا رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  هدوزفا :  هسانش 

یمئاد هناخریبد  .مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونشج  هدوزفا :  هسانش 

BP267/م8ص3041 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/772 ییوید :  يدنب  هدر 

2920473 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا
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يربهر مظعم  ماقم  مایپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآ ناگدـنامزاب  هب  ار  هیلع  هللا  همحر  یناهفـصا  یحطبا  دـحوم  رقابدمحمدیـس  جاح  ياقآ  هللا  تیا  موحرم  یناـبر  ملاـع  تشذـگرد 
ملاـع نیا  .منک  یم  ضرع  تیلـست  ناـشیا  یملع  ماـقم  زا  نادیفتـسم  نادـنمتدارا و  موـمع  هـب  یحطبا و  مرتـحم  نادـناخ  موـحرم و 

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هعیـش  گرزب  عجرم  یملع  بتکم  ناگتفای  شرورپ  زا  دّبعتم و  عّبتتم و  عماج و  یهیقف  راوگرزب ،
راوگرزب نآ  يونعم  یملع و  تاماقم  هب  نایانـشآ  فّسأت  بجوم  ناشیا  نادـقف  دـندوب  ددـعتم  تاکرب  راثآ و  أشنمو  هماـقم  هللا  یلعا 

.میامن یم  تلأسم  موحرم  نآ  يارب  ار  شئایلوا  اب  رشح  تاجرد و  ّولع  لاعتم  دنوادخ  زا  .تسا 

1392 نمهب 17 يا هنماخ  یلعدّیس 
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رشان همدقم 

جراخ لخاد و  رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  يوسزا  هنالاس  تروص  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونشج  يرازگرب 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع  رون  رسارس  تداعـس و  اب  دالیم  تبـسانم  هب  روشک  زا 
تمارک ههد  رد  مالسلا  هیلع  غارچهاش  ترضح  تشادگرزب  مالسلا و  هیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیب  لها  همیرک  مالـسلا و  هیلع 

کی رد  نادنمرنه و  نارگشهوژپ ، نادنمـشیدنا ، هلاس  همه  هک  دبای  یم  فعاضم  تیمها  تهج  نیا  زا  هدعقلاذ ) مهدزای  ات  مکی  زا  )
فراعم هریـس و  گنهرف ، شیپ  زا  شیب  جـیورت  هنیمز ي  هدـنزرا  رخاـف و  راـثآ  قلخ  اـب  يوضر  رخاـف  راـثآ  ناگدـنروآدیدپ  مـالک 

تیانع مرتحم و  تلود  ینابیتشپ  اب  مدرم و  فلتخم  راشقا  تیامح  اب  هراونشج و  وضع  ياهداهن  اه و  هاگتـسد  يراکمهاب  ار  يوضر 
ياملع ماـظع و  عجارم  ياـهدومنهر  هژیوب  سلجم و  یگنهرف  نویـسیمک  مرتحم  ءاـضعا  ًاـصوصخ  یمالـسا ، ياروش  مرتحم  سلجم 

.دنیامن یم  مهارف  يونعم  ياضف  کی  رد  مالعا 

یعوضوم ياه  همانرب  فلا :

هک دوش  یم  ییاه  همانرب  زا  هتـسد  نآ  لماش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  یللملا  نیب  هراونـشج  رد  هدـش  فیرعت  یعوضوم  ياـه  هماـنرب 
دوش یم  هتخادرپ  ناگدـیزگرب  باختنا  راثآ و  تفایرد  ناوخارف و  راشتنا  تروص  هب  وضع ، ياهنامزاس  اهداهن و  اـه ، ناتـسا  طـسوت 

یلاتیجید و یتاعوبطم ، ییامنیـس ، يرنه ، یگنهرف ، یـشهوژپ ، یملع ، تاـعوضوم  هب  هراونـشج  نیا  ياـه  شخب  رـضاح  لاـح  ردو 
.دراد صاصتخا  ناوجونو  كدوک 

للملا نیب  روما  ب :

، یملع تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  یللملا  نیب  هراونـشج  رد  روشک  زا  جراـخ  يارب  هدـش  فیرعت  ياـه  هماـنرب 
یصقا رد  تیالو  تماما و  نامسآ  كانبات  رتخا  نیمتشه  نادنمتدارا  تکراشم  نینچمه  ناهج  نادنمـشناد  نادنمـشیدنا و  یگنهرف 

تاطابترا گنهرف و  نامزاس  تیروحم  اب  شخب  نیا  .ددرگ  یم  رازگرب  يرنه  یگنهرف و  یـشهوژپ ، یملع ، درکیور  اب  ناهج  طاـقن 
یفطـصملا هعماج  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  یناهج  عمجم  هژیو  هب  روشک  زا  جراخ  اب  طـبترم  یگنهرف  ياـهداهن  يراـکمه  یمالـسا ،

.دشاب یم  هیملاعلا 
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یمومع ياه  همانرب  ج :

رـسارس رد  تمارک  ههد  يونعم  ياه  تصرف  داجیا  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونـشج  یمومع  ياه  همانرب  یهدـنامزاس 
لکشت اهداهن و  زا  هورگراک  ینیب 17  شیپ  اب  فلتخم و  راشقا  تکراشم  اب  یمدرم  ياه  نشج  بلاق  رد  اتسورو  رهش  زا  معا  روشک 
دجاسم يرنه  یگنهرف  ياه  نوناک  یلاع  داتـس  تیروحم  اب  تمارک و  ههد  ياه  نشج  یگنهاـمه  ياروش  تراـظن  اـب  یمدرم  ياـه 

.دنشاب یم  یهدناماس  نیا  راد  هدهع  يرجم  ناونع  هب  روشک  طبترم  یگنهرف و  هاگتسد  يراکمه 30  اب  روشک و 

هکربتم عاقب  ناگدازماما و  میرکت  د :

میوقت رد  هدـعقیذ  مجنپ  زور  ياه  همانرب  یلـصا  ياهروحم  زا  یکی  هعماج  یگنهرف  ياـه  بطق  ناونع  هب  ناـگدازماما  تشادـگرزب 
یط ردو  دوش  یم  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  يزیر و  همانرب  اهناتسا  یمامت  رد  هلاس  همه  هک  دشاب  یم  تمارک  ههد  ردو  روشک  یگنهرف 

هتفرگ رارق  روشک  هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  راک  روتـسد  رد  هرگنک  شیامه و  بوچراـچ  رد  تشادـگرزب  نیا  ریخا  ياـه  لاـس 
.تسا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  ياه  هاگمدق  تشادگرزب  ح :

يزادنا هار  اب  یمدرم  ياهلکشت  يوس  زا  ورم  ات  هچملش  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ترجه  ریـسم  ياه  هاگمدق  تشادگرزب 
ریسم ياه  ناتسا  رد  مدرم  هدرتسگ ي  تکراشم  روضح و  اب  هک  دشاب  یم  ییاه  همانرب  هلمج  زا  هژیو  مسارم  نیدامن و  ياه  ناوراک 

.تسا هدش  هنیداهن  اه  هاگمدق  ترجه و 

هژیو ياه  همانرب  و :

ياه هزومآو  میلاعت  زا  يدنم  هرهب  روظنم  هب  مسارم  يرازگرب  اب  لاس  لوطرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مان  دای و  ندومن  يراس  يراج و 
ههد رارمتـسا  رد  هک  دـشاب  یم  هراونـشج  نیا  هنالاس  ياه  همانرب  هلمج  زا  هعماج  حطـس  رد  يونعم  طاشن  اب  ياضف  داجیا  اـب  يوضر 
یم هتشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  وضع  ياههاگتسد  یمالسا و  داشرا  گنهرف و  لک  تارادا  طسوت  روشک  ياه  ناتـسا  حطـس  رد  تمارک 

.دوش

ناگدیزگرب ز :
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رد يرنه  یگنهرف و  رخاف  راثآ  ناگدنروآ  دیدپ  ییاسانـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونـشج  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
ياه هتـشر  زا  کی  ره  نارواد  تأیه  يوس  زا  فلتخم  ياهناتـسارد  فلتخم و  ياه  هماـنرب  رد  هک  دـشاب  یم  يوضر  گـنهرف  هنیمز 

ات لوا  تارفن  ییاسانـش و  بختنم  هدـیزگرب  راـثآ  ناوجون  كدوک و  یلاـتیجید و  یتاـعوبطم ، ییامنیـس و  يرنه ، یگنهرف ، یملع ،
اه ناتسا  زا  کی  ره  یعوضوم  همانرب  هیماتتخا  مسارم  یط  هدش و  هتخانش  هدیزگرب  ناونع  هب  راثآ  نیا  زا  کی  ره  هدنروآ  دیدپ  موس 

.دنریگ یم  رارق  ریدقت  دروم  اه  هاگتسد  و 

يوضر گنهرف  نامداخ  ح :

زا هنالاس  هک  دشاب  یم  يوضر  گنهرف  نامداخ  یفرعم  ییاسانش و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونـشج  ياه  همانرب  زا  یکی 
هک روشک  زا  جراخ  لـخاد و  رد  يرنه  یگنهرف  یملع ، هتـسجرب  هرهچ  هراونـشج 16  يوضر  گنهرف  نامداخ  باختنا  هتیمک  يوس 

.ددرگ یم  لیلجت  نانآ  زا  هراونشج  ناشن  ءادها  اب  باختنا و  دنشاب  يوضر  گنهرف  سدقم  تحاس  رد  يا  هتسجرب  تامدخ  ياراد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يرنه  یگنهرف و  یللملا  نیب  هراونشج  هیماتتخا  هیحاتتفا و  ط :

رهـش رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم همطاف  ترـضح  دالیم  اب  نامزمه  تمارک  ههد  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  یللملا  نیب  هراونـشج 
ترضح تداعس  اب  دالیم  بش  رد  نآ  هیماتتخا  ناهج ، طاقن  زا  یعیسو  حطس  روشک و  ناتسا  رد 31  ارجا  زا  سپو  حاتتفا  مق  سدقم 

اب رنه  گنهرف و  باحصا  هراونشج  ناگدیزگرب  فلتخم ، راشقا  هبتر ، یلاع  نالوئـسم  روضح  اب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
.دهد یم  نایاپ  دوخ  راک  هب  سدقم  دهشم  رد  يوضر  گنهرف  نامداخ  زا  لیلجت 

 : تاراشتنا ي :

هیلع اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونـشج  یـشهوژپ  تالوصحم  راشتنا  مالـسا  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  داینب  رمتـسم  ياه  هماـنربزا  یکی 
ملاع طسوت  داینب  نیا  شرافس  هب  هک  دور  یم  رامش  هب  نارگشهوزپ  زاین  نیمأت  يارب  يدنمشزرا  عبنم  رضاح  باتک  .دشاب  یم  مالسلا 

يدروجال ناندع  ياقا  بانج  اناوت  مجرتم  طسوت  فیلأت و  یناهفصا  یحطبا  دحوم  هّللا  تیآ  ترضح  موحرم  دیعس ، دیقف  هتـسجرب ،
بانج مامتها  یحولریم و  یفطـصم  دیـس  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح  دنمجرا  لضاف  تراظن  اب  هدیدرگ و  همجرت 

.دیسر راشتنا  هلحرم  هب  دجم  يرورس  یلعرتکد  ياقآ 

مالسلا یلع  اضر  ماما  يرنه  یگنهرف و  یللملا  نیب  داینب 
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مجرتم ۀمدقم 

داهن تنم  نیرتمک  هدنب  نیا  رب  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  ناوارف  رکش  نارک و  یب  ساپس 

هیحتلا و فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  اضترا  ریرس  ناطلس  نابـساپ  کلم  ناتـسآ  هب  زیچان  رایـسب  یتمدخ  ماجنا  قیفوتو 
رایتخا رد  اعد  تروص  هب  ار  اهنآ  دیلک  تشاد و  ینازرا  ناگدنب  رب  ار  شیوخ  تمحر  ياه  جنگ  هک  يدنوادخ.دومرف  اطع  ار  ئانثلا 

.تشاذگ نانآ 

کیرات ناتـسبش  رد  نازورف  یغارچ  ار  نانآ  هک  داب  شیمارگ  تیب  لـها  یفطـصم و  دـمحم  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و  مالـس و  و 
زیواسد ناگدـنب و  هب  یهلا  ضیف  هطـساو ي  هک  یکرابم  تادوجو  تخاس ، توکلم  ملاـع  هب  قیـالخ  لاـصتا  هقلح  توساـن و  ملاـع 

اویـش و نایب  اب  هک  نانآ  .دنتـسه  یناسنا  لامک  قیرط  رد  ریـس  يارب  ناشیا  ناربهر  یهلا و  برق  هب  ندیـسر  يارب  ناـمدرم  مکحتـسم 
.دنتخورفا اه  لد  رد  ار  یگدنب  دیحوت و  هلعش ي  دنتخومآ و  ام  هب  ار  ادخ  اب  نتفگ  نخس  نیئآ  ناشیاسر 

تماما تیالو و  نامـسآ  كاـنباترتخا  نیمتـشه  سدـقم  دوجو  هیکاز ي  هیعدأ ي  زا  تسا  يا  هعومجم  دـیراد  ور  شیپ  هک  یباـتک 
قیفوت و  هدش ، هتسارآ  عبط  رویز  هب  هعماج "  هیوضر  هفیحص  مان "  هب  هک  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 

نایعیـش و هک  تسا  دـیما  .مهد  هئارا  هیعدأ  نیا  یمارگ  ناگدـنناوخ  هب  ار  نآ  یـسراف  همجرت  اـت  تسا  هدـش  ریقح  نیا  بیـصن  یهلا 
مالک میـسن  هب  ار  نانآ  قشاع  حور  هیعدأ  نیا  میمـش  تهکن و  هدش و  دـنم  هرهب  ناگیاش  جـنگ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نابحم 

.دزاونب يوضر  رورپ  حور 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  دنچ  یتاکن  تسا  مزال  رضاح  همجرت  هرابرد 

دشابن نکمم  ریغ  رگا  تسا ، قولخم  مالک  قوف  قلاخ و  مالک  زا  رت  نییاپ  ناشنخس  هک  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  مالک  قیقد  همجرت  _1
قیاقد دناوت  یمن  زاب  دشاب  هدیـسر  ملق  نایب و  تردق  مالک و  مهف  كرد و  زا  يا  هجرد  ره  هب  مجرتم  راوشد و  سب  تسا  يرما  ًاعطق 

دنوادخ و هب  باطخ  رد  مالک  نیا  هک  نآ  هژیو  هب  دنادرگرب ، رگید  نابز  هب  لماک  روط  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیموصعم  تارـضح  مالک 
: دشاب یلاعت  يراب  تاذ  اب  هنافراع  ياه  شیاین  ماقم  رد 

يا هزور  کی  تمسق  دجنگ  دنچ  يا ***  هزوک  رد  ار  رحب  يزیربرگ 

13 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


همجرت نیا  ناوارف  صیاقن  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  ما  هتـسب  راک  هب  هیعدأ  نیا  همجرت ي  رد  هک  یـشالت  یعـس و  ماـمت  اـب  ریقح  نیا  رباـنب 
زا ار  نآ  هتسیرگن و  ضامغا  هدید ي  هب  ار  زیچان  راک  نیا  هک  مهاوخ  یم  هنازجاع  يوضر  سدقم  تحاس  مرک  فطل و  زا  مفرتعم و 

.شیورد هفحت  تسا  يزبس  گرب  قشع و  نامیلس  ناتسآ  هب  میدقت  تسا  یخلم  نار  هک  دنشاب  اریذپ  نیرتمک  ةدنب  نیا 

بارعا رد  يوحن  دعاوق  رد  يدایز  ًاتبسن  تاهابتشا  دش  هئارا  ریقح  هب  همجرت  تهج  هک  يا  هیعدا  راکذا و  یبرع  نتم  رد  هنافسأتم  _2
زا ناگژاو  دوخ  صیخشت  رد  یمک  طالغا  یتح  ظافلا و  یخرب  شراگن  رد  یبرع  ءالما  دعاوق  تیاعر  مدع  تاملک ، یخرب  يراذگ 

هکنیا ببـس  هب  كدـنا ، دراوم  زا  یخرب  هتبلا  .دوش  فرطرب  تاهابتـشا  نیا  مدیـشوک  ناـکمإلا  یتـح  هک  تشاد  دوجو  یطخ  ۀخـسن 
ریقح دمآ و  یلبق  لکش  نامه  هب  تفرگن ، رارق  مرتحم  فلؤم  تقفاوم  دروم  ای  دوب و  یطخ  هخسن  نتم  رد  يدایز  اتبسن  رییغت  مزلتسم 

هب هک  دوب  لاکـشا  ياراد  يدراوم  رد  هیعدأ  نتم  يدنب  فارگاراپ  نینچمه  .مدروآ  یقرواپ  رد  دراوم  نآ  رد  ار  شیوخ  تاحیـضوت 
.تفرگ تروص  مزال  حالصا  هّللادمح 

نابز هب  اه  نآ  قیقد  ریغ  ۀمجرت  مک  مک  دریگ و  یم  تروص  یمک  تقد  ًاضعب  ناگژاو  زا  یخرب  ۀمجرت  رد  هنافسأتم  هک  اجنآ  زا  _3
یـسراف تایبدا  ورملق  رد  جـیردت  هب  اه  لداعم  زا  یخرب  اـی  دـنک و  یم  ادـیپ  جاور  طـلغ  لکـش  ناـمه  هب  فلتخم  نوتم  رد  یـسراف 

رـضاح ۀمجرت  رد  دنزاس ، سکعنم  دیاب  هک  نانچ  نآ  ار  یبرع  ۀملک  قیقد  موهفم  دننک  یمن  رارکت  ترثک  رثا  رد  ای  هدـش و  خوسنم 
قیاقد هب  رثا  نیا  هتخیهرف  ناگدـنناوخ  اـت  دوش  هدروآ  یلیمکت  تاحیـضوت  یقرواـپ  رد  ناـگژاو  نیا  زا  یخرب  ارب  هک  دـش  شـشوک 

.دننک ادیپ  يرتشیب  هجوت  ترضح  مالک 

زا هدمآرب  تسا  یمالک  راگدرورپ  سدقم  تحاس  اب  شیاین  ماقم  رد  هژیو  هب  مالسلا  هیلع  نیموصعم  تارـضح  تاملک  نامگ  یب  _4
قح مالک  اب  ناشرابرهگ  نایب  هتشرس و  نآرق  اب  ناشدوجو  رسارس  دنمسجم و  قطان و  نآرق  دوخ  هک  ارچ  یهلا ؛ یحو  میرک و  نآرق 

ترضح نانخس  زا  يرایـسب  میرک ، نآرق  تایآ  هب  دراوم  هب  ترـضح  ناوارف  داهـشتسا  رب  هوالع  زین  يوضر  هیعدأ  رد  .تسا  هتخیمآ 
رد ار  تاـسابتقا  نیا  ما  هدیـشوک  شیوخ  هاـجزم  تعاـضبو  ناوت  دـح  رد  ریقح  هک  دـنا ، هدـش  ساـبتقا  نآرق  زا  هک  دوـش  یم  تفاـی 

.مهد رکذت  یقرواپ 

قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  ياضتقم "  هب  قح ، ترضح  تاقیفوت  زا  ددجم  ساپس  نمض  مناد  یم  مزال  دوخرب  نایاپ  رد 
دنا هتـشامگ  تمه  نآ  ۀمجرت  اعد و  هعومجم  نیا  رـشن  پاچ و  رد  هک  ینازیزع  مامت  هب  تبـسن  ار  شیوخ  نانتما  رکـشت و  تیاهن  " 

.مراتـساوخ ناـنم  دزیا  هاـگرد  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  فراـعم  شرتسگ  هار  رد  ار  نازیزع  نیا  نوزفا  زور  تاـقیفوت  .میاـمن  زاربا 
یناشن هب  ار  نا  هب  تبـسن  داقتنا  هابتـشا و  صقن ، هنوگره  هک  مراد  قثاو  ئاـجر  رثا  نیا  دـنمجرا  هتخیهرف و  ناگدـنناوخ  زا  نینچمه 

.دوش حالصا  يدعب  ياه  پاچ  رد  هّللااشنا  ات  دنراد  لاسرا  رشان 

نالکتلا هیلع  قیفوت و  هّللا  نم  و 

يدروجال ناندع  دّیس 

يرمق يرجه  مرکملا 1433  لاوش   5
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یسمش يرجه  رویرهش 1391  اب 2  ربارب 
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همجرت رظان  همدقم 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هّللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هّللا  دمحلا  و 

ار نا  صلخم  دنمجرا و  مادخ  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  یللملا  نیب  هراونـشج  ریخا ،  ياه  لاس  نیا  رد  هک  میرکاش  ار  لاعتم  يادـخ 
هب یصصخت   1 ياه شیامه  یتاقیقحت و  یملع ، دـئاوف  رب  هوالع  دـش و  نومنهر  يوضر  باـن  فراـعم  زا  هدافتـسا  هب  شیپ  زا  شیب 

ققحم راثآ  هعومجم  زا  یتاکرب  .دوزفا  دنمـشزرا  هراونـشج  نیا  يانغ  هب  هک  دـش ؛ لصاح  نایرج  نیا  رد  ناـققحم  دـیتاسا و  هلیـسو 
هراشا هک  دیسر  هراونشج  نیا  هب  هیلع  هّللا  همحر  یناهفصا  یحطبا  دحوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح  هّللا  ۀیآ  ترـضح  عماج  هیقف  ردقیلاع 

.دیامن یم  يرورض  نآ  هب  هاتوک  یلیخ 

نیا تامدخ  دـنیارف  رد  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هیعدا  هعومجم  يواح  هعماج » هیوضر  هفیحـص   » ققحم ملاع  نیا  تافیلأت  زا 
هعومجم زین  و  تفرگ ، رارق  يوضر  فراـعم  قشاـع  نارازه  راـیتخا  ردو  همجرت  دراو و  یـسیلگنا  یـسراف ، ياـه  ناـبز  هب  هراونـشج 

ینابر ملاع  نیا  هلیـسو  هب  تسا ؛ هّللا ) امهمحر   ) یـسلجم همـالع  زاـتمم  نادرگاـش  زا  ینارحب  همـالع  فیلأـت  هک  مولعلا  ملاوع  میظع 
.تسا هدش  لیمکت  ئایحا و  قیقحت ، 

هیوضر هفیحـص  ، » يدروجال ناندـع  رتکد  ياقآ  بانج  دـنمجرا  مجرتم  تمه  اب  يونعم  هراونـشج  نیا  نارازگتمدـخ  اتـسار  نیا  رد 
دندرک میدـقت  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  قشاع  نانابز  یـسراپ  نایناریا و  روضح  هب  هزیکاپ  پاچ  ناور و  بوخ و  همجرت  اب  ار  هعماج »

نب یلع  ماما  ترـضح  فوور  ماما  تداهـش  بش  نیا  رد  دراد  اج  زن  دوش ، ینادردق  رکـشت و  اهنآ  همه  زا  دوب  هتـسیاش  اجنیا  رد  هک 
تامحز اب  هک  هّللا  همحر  یناهفصا  یحطبا  دحوم  رقاب  دمحم  دیس  جاح  هّللا  ۀیآ  ترضح  حوتک  يریدقت  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 

نیودت و مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  زا  ار  يریظن  یب  راثآ  مق  هیملع  هزوح  رد  ناش  هلاس  اه  هد  ینالوط 

رد لاس 1391 و  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  قداص  ماما  هاگشناد  رد  ینابر  ملاع  نآ  روضح  اب  هک  هعماج » هیوضر  هفیحـص   » شیامه هلمج  زا  .1
.دش رازگرب  هّللا  همحر  ینک  يودهم  هّللا  تیآ  ترضح  دهاجم  هیقف  ناشنیرید  تسود  رضحم 
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ادیعس تام  ادیعس و  شاع  .تسا  یهلا  درم  نیا  تامدخ  اهدص  زا  یکی  هعماج » هیوضر  هفیحص  هنومن «  نیا  هک  دندرک  ایحا  ای 

نیحلاصلا هّللادابع  یلع  مالسلا  و 

یحولریم یفطصم  دیس 
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 « مالَّسلا ِهیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رب  صاخ  تاولصو  دورد  »

مالَّسلا ِهیَلَع  اضّرلا  یَسوم  نب  یلَع  یلَع  ٌهالَّصلا 

و َکِقلَخ ، یلَع  هَّجُح  ٌهَتلَعَج  امَک  ُمُهّللا و  َکِقلَخ ، نِم  َتئِـش  نَم  هب  َتیَّضَر  ،و  ٌهَتیَـضَترا ِيِّذلَا  اضرلا  یَـسوم  ِنب  َِیلَع  یلَع  ّلَص  َّمُهّللا 
هَظِعوَملا هَمکِحلِاب َو  َِکلیبَس  یِلا  اعَد  هَِینالَعلا َو  ِّرِّسلا َو  ِیف  مَُهل  َحَصَن  امَک  َو  َكِدابِع ، یلَع  ًادِهاش  ِکنیِدل َو  ًارِـصان  َو  َكِرمَِأب ، اًِمئاَق 

.میرَک ٌداوَج  َکَّنا  ، ِ کِقلَخ نِم  َِکتَرَیخ  َِکئایلوَا َو  نِم  ٍدَحَا  یلَع  َتیَّلَص  اَم  َلَضفَا  ِهیَلَع  َّلَصَف  ِهنَسَحلا 
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« مالَّسلا ِهیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلعرب  صاخ  تاولص  دورد و  »

دوجو هطساو  هب  يدیزگرب و  دوخ  يدونشخ  اضر و  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  تسرف ، تمحرو  دورد  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رب  ادنوادخ 
يداد و رارق  تناگدیرفآ  رب  یتجح  ار  وا  هک  هنوگ  نامه  ایادخ  يدنادرگ ، یضار  یتساوخ  هک  ار  تتاقولخم  زا  يدرف  ره  شکرابم 
ناهنپ و رد  وا  هک  هنوگ  ناـمه  و  يداد ، رارق  تناگدـنب  رب  یهاوگ  دـهاش و  تنید و  رواـی  وت و  تیـالو )  ) رما ماـجنا  راد  هدـهع  اروا 
وا رب  سپ  ، 2 دناوخ وت  هار  يوس  هب  ار ) نانآ   ) وکین زردنا  دنپ و  تمکح و  اب  دومن و  یهاوخریخ  يزوسلد و  تناگدنب  يارب  راکشآ 

یتسار هب  يداتـسرف ، تقلخ  زا  ناگدـیزگرب  ءایلوا و  زا  يدرف  رب  هک  یتمحر  دورد و  نیرتوکین  نیرترب و  اـب  تسرف  تمحر  دورد و 
.3 يراوگرزب هدنشخب و  وت  هک 

حالطصا رد  اما  تساعد ، قلطم  يانعم  هب  تغل  رد  تسا و  یّلَُـصی » یّلَـص   » لعف يارب  يردصم  مسا  برع  نابز  رد  هالـصلا »  » هژاو .1
اب تلاح  نیا  رد  و  تسا ، یبلق  شیارگ  تفوطع و  اب  هارمه  لیمج  يانث  دورد و  يانعم  هب  یهاگ  زامن و  يانعم  هب  یهاگ  ینید  نوتم 

هولج یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  دـشاب  یـسک  هچ  بناج  زا  هکنیا  بسح  هب  یبلق  شیارگ  تفوطع و  نیا  .دور  یم  راـک  هب  یلع »  » فرح
لکـش هب  دـشاب  هکئـالم  بناـج  زا  رگا  تمحر و  تروـص  هب  دـشاب  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  رگا  هک  بیترت  نیدـب  دوـش ، یم  رگ 

تسادخ بناج  زا  تاولص  نیا  رضاح  نتم  رد  نوچ  .تسا و  تاجرد ) ولع  يارب   ) اعد يانعم  هب  دشاب  مدرم  بناج  زا  رگا  رافغتسا و 
.دش همجرت  تمحر » دورد و   » يانعم هب 

َکِّبَر ِلیبَس  یلِإ  ُعْدا   " لـحن ةروس  هیآ 125  زا  تسا  یـسابتقا  اعد  نتم  رد  ِهنَـسَحلا » هَظِعوَملا  ِهَمکِحلِاب َو  َِکلیبَس  َیلإ  اـعَد   » ریبعت .2
" .....ُنَسْحَأ َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو 

هک تسا ، هدومن  عمج  دوخ  رد  ار  تالامک  لئاضف و  فرـش و  ریخ و  عاونا  مامت  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  لـصا  رد  میرک » » هژاو .3
يارب یقیقد  لداعم  یسراف  رد  هنافسأتم  .تسا  یندوتـس  هدیدنـسپ و  ياه  راتفر  لامعا و  زین  یـصخش  نینچ  راتفر  لامعا و  هجیتن  رد 

.تسا هدش  همجرت  راوگرزب »  » هب نتم  نیا  رد  ترورض  باب  زا  درادن و  دوجو  هژاو  نیا 
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(( 1 ))

مالَّسلا مِهیَلَع  هلآ  یّبنلا و  یلع  هالصلا  و  هدیمحت ، هّللا و  حیبست  یف  مالَّسلا  ِهیَلَع  هتیعدأ 

هناحبس هّلل  حیبستلا  یف  _1

ام ُِنیْعَْألا َو  َهَِنئاخ  ُمَْلعَی  ْنَم  َناَْحبُس  ِهِْملِِعب ، ُهَعِـضْوَم  ُْهنِم  ْیَـش ٍء  َّلُک  َعَضَو  َو  ِِهتَمْکِِحب ، َقَلَخ  اَم  َنَْقتَأ  َو  ِِهتَرْدُِقب ، َْقلَْخلا  َقَلَخ  ْنَم  َناَْحبُس 
.ریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  َو  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت 

رهشلا نمرشع  يداحلاو  رشاعلا ، مویلا  یف  ُهلالَج  َّلَج  حیبستلا هللا  یف  _2

َنیِضَرَْألا ِِقلاَخ  َناَْحبُس  ِتاَواَمَّسلا ، ِِقلاَخ  َناَْحبُس  ِهاَیِْملا ، ِِقلاَخ  َناَْحبُس  ِهَْملُّظلا ، ِِقلاَخ  َناَْحبُس  ِروُّنلا ، ِِقلاَخ  َناَْحبُس 
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شنادناخ ربمایپ و  رب  تاولص  دورد و  وا و  شیاتس  هُلالَج و  َّلَج  دنوادخ  حیبست  هنیمز  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  لوا : شخب 
مالَّسلا مِهیَلَع 

ناحبس دنوادخ  هیزنت  حیبست و  باب  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  شیاین  لوا : شیاین 

شتمکح اـب  دـیرفآ  هک  ار  هچ  نآ  و  دـیرفآ ، شتردـق  اـب  ار  شنیرفآ  هک  نآ   (1)( مناد یم  اّربـم  یـصقنره  زا  و   ) تسا هزنم  كاـپ و 
تناـیخ هک  نآ  تسا  هزنم  كاـپ و  .دـناشن  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  شنیرفآ  زا  يزیچ  ره  شییاـناد  ملع و  اـب  تخاـس و  نقتم  راوتـسا و 

.تسانیب (3) اونش و  رایسب  وا  تسین و  وا  دننامه  يزیچ   (2) .دناد یم  ار  دراد  یم  ناهنپ  اه  هنیس  هچ  نآ  دسانش و  یم  ار  نامشچ 

هام ره  مهدزای  مهد و  زور  رد  هُلالَج  َّلَج  دنوادخ  حیبست  هرابرد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  شیاین  مود : شیاین 

، اه بآ  قلاخ  تسا  هزنم  یصقن  ره  زا  .یکیرات  تملظ و  راگدیرفآ  تسا  هزنم  كاپ و  ینشور ، رون و  راگدیرفآ  تسا  هزنم  كاپ و 
.اه نیمز  قلاخ  تسا  هزنم  یصقن  ره  زا  اه ، نامسآ  قلاخ  تسا  هزنم  یصقن  ره  زا 
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لعف نیـشناج  هک  دور  یم  راـک  هب  یقلطم  لوـعفم  تروـص  هب  ـالومعم  فحیبـست و  ردـصم  يارب  تسا  سنج  ملع  ناحبـس  هزاو  - 1
َناَْحبُسَف  ) هیآ رد  تسا و  حِّبَُسا »  » يانعم هب  ناحبس » «، » ِهِدْمَِحب ِمیِظَْعلا َو  َّیِبَر  َناَْحبُـس   » ترابع رد  لاثم  ناونع  هب  .تسا  رما  ای  عراضم 

عراضم يانعم  هب  هملک  نیا  دسر  یم  رظن  هب  اج  نیا  رد  .دشاب  یم  اوحیّبَس »  » يانعم هب  ناحبـس » (، » َنوُِحبُْـصت َنیِحَو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهَّللا 
ياج هب  دـنیب  یمن  ار  دوخ  حـیبست  ماگنه  رد  انف  ماقم  هب  لصاو  ةدـنب  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسا ، مناد » یم  اّربم   » و منک » یم  هیزنت   » ینعی

نآ رد  هیزنت  حیبست و  هک  هدش  هدافتسا  ناحبس »  » ۀملک زا  دهد  تبسن  دوخ  هب  هملک  نآ  اب  ار  هیزنت  حیبست و  هک  حِّبَُـسا » ۀملک « نتفگ 
هزنم كاپ و  دنوادخ   » تروص هب  ار  هّللا » ناحبس   » بیکرت ناوت  یم  زین  یـسراف  رد  تهج  نیمه  هب  دوش و  یمن  هداد  تبـسن  لعاف  هب 

.درک انعم  رما  ای  عراضم  لعف  تروص  هب  لصا  هب  هجوت  اب  یهاگ  ای  دومن ، همجرت  تسا »
.تسا هتفر  راک  هب  اعد  نتم  رد  يرییغت  چیه  نودب  هک  تسا  رفاغ  هروس  هیآ 19  ُروُدُّصلا ﴾ یِفُْخت  اَمَو  ُِنیْعَْألا  َهَِنئاَخ  ُمَْلعَی  ترابع ﴿ - 2

.تسا هدش  سابتقا  يروش  هروس  هیآ 11  نایاپ  زا  رییغت  نودب  ُریِصَْبلا ﴾ ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَش �  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ترابع ﴿  - 3
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.ِهِدْمَِحب ِهَّللا َو  َناَْحبُس  ِتاَوَلَْفلا ، يَرَّثلا َو  ِِقلاَخ  َناَْحبُس  ِتْوَْملا  ِهاَیَْحلا َو  ِِقلاَخ  َناَْحبُس  ِتاَبَّنلا ، ِحاَیِّرلا َو  ِِقلاَخ  َناَْحبُس 

عشوی نع  مالسلا  هیلع  هتیاورب  دیمحتلاو  حیبستلا  یف  _ 3

: موی ّلک  یف  لقیلف  هیلع  اهب  هّللا  معنأ  یّتلا  قوقحلا  يّدؤی  نأو  یفوألا  لایکملاب  لاتکی  نأ  ّبحا  نمف 

الَو َلْوَحالَو  هّلل ِ]  یغَْبنَی  امَک  ُرَبْک  َا    ُ هّللاَو   ِ] هّلل یغَْبنَی  امَک    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  الَو  هّلل ِ،  یغَْبنَی  امَک    ِ هّلل ُدْـمَْحلاَو  هّلل ِ،  یغَْبنَی  امَک    ِ هّللا َناـْحبُس 
.هّللا یَضْرَی  یّتَح  َنیِّیبَّنلاَو  َنیلَسْرُْملا  ِعیمَج  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  ِّیِمِشاْهلا  ِِّیبَرَْعلا  ِِّیبَّنلا  ِِهْتَیب ، ِلْهَاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  هّللِاب ِ،  ِّالا  َهَُّوق 

ُهلالَج َّلَج  هّلل  دیمحتلا  یف  _4

 : لاق هّرسی  رمأ  هاتأ  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  لاق : مالَّسلا ، مِهیَلَع  ّیلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا ، نع  دانسإلاب 
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نیمز و هدننیرفآ  تسا  هزنم  كاپ و  گرم ، یگدنز و  هدننیرفآ  تسا  هزنم  كاپ و  ناهایگ ، اهداب و  ةدننیرفآ  تسا  هزنم  كاپ و 
( ملوغشم ) وا شیاتس  ساپس و  هب  مناد و  یم  اّربم  یصقن ) بیع و  هنوگره  زا   ) ار دنوادخ  تحاس  .اه  تشد  اهارحص و 

مالَّسلا ِهیَلَع  شترضح  زا  تیاور  هب  وا  يانث  دمح و  دنوادخ و  حیبست  دروم  رد  عشوی  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  موس : شیاین 

هک ییاـهزیچ )  ) قوقح دوش و  هداد  شباوث  رت  لـماک  هناـمیپ  اـب  دراد  تسود  هک  ره  هک ): هدـش  تیاور  مـالَّسلا  ِهیَلَع  اـضر  ماـما  زا  )
: دیوگب ار ) رکذ  نیا   ) زور ره  دیاب  دروآ  اج  هب  ار  هدومرف  ماعنا  وا  هب  دنوادخ 

دنوادخ يارب  شیاتس (1)  ساپس و  و  تسا ، هتسیاش  وا  يارب  هک  نانچ  تسا  هزنم  كاپ و  یصقن ) بیع و  هنوگرهزا   ) لاعتم دنوادخ 
تــسوا تینادــحو ) ماـقم   ) هتــسیاش هـک  ناــنچ  نآ  تـسین  دــنوادخ  زج  يدوـبعم  چــیهو  تسواراوازــس ، هـک  ناــنچ  نآ  تـسا 

( کمک هدارا و   ) هب رگم  تسین  یتردق  ورین و  چیه  و  دیاش ، یم  ار  وا  هک  نانچ  دـیآرد ) فصو  هب  هک  هچنآ  زا   ) تسارتگرزبادـخو
دورد و و  یمشاه ، یبرعربمایپ  داب ، مالَّسلا  مِهیَلَع  شتیب  لهاو  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ادخ  تمحر  دورد و  .دنوادخ و 

.دوش دونشخ  دورد ) نآ  زا   ) دنوادخ هک  اج  نآ  ات  ناربمایپ  یهلا و  ناگداتسرف  مامت  رب  دنوادخ  تمحر 

هلالج لج  دنوادخ  شیاتس  ةرابرد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  مراهچ : شیاین 

لوسر دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالَّسلا  ِهیَلَع  یلع  زا  مالَّسلا  مِهیَلَع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالَّسلا  ِهیَلَع  اضر  ماما  زا  دن  __ رکذ س اب 
: دندومرف یم  درک  یم  لاحشوخ  ار  ناشیا  هک  دمآ  یم  شیپ  يرما  ناشیارب  هاگ  ره  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

23 ص :

یکین ناسحا و  ببـس  هب  هک  ت  __ سا میظعت  ت و  __ شادـگرزب دـصق  هب  لیمج  يانث  ياـنعم  هب  یبرع  ناـبز  رد  دـمح »  » هژاو - 1
تا __ فصرطاخ هب  حودمم  شیات  __ حدم س هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  تروص  وا  يرایتخا  کین  تافص  ای  حودمم  صخ  __ ش

اذ __ ل دور ، یم  راک  هب  یکین  نا و  __ سحا لـباقم  رد  طـقف  رک  __ دریگ و ش یم  رب  رد  ار  يراـیتخا  ریغ  يراـیتخا و  ك  __ ین
ساپسو يرایتخا  کین  تا  __ فص رب  حودمم  شیات  __ عقاو س رد  .ت  __ سا رک » __ ش  » زا معا  حدم و  زا  صخا  دمح »  » هملک

.دش همجرت  شیاتس  ساپس و  هب  اج  نیا  رد  اذل  .دنیوگ  یم  دمح »  » ار شلضفت  ناسحا و  ببس  هب  وا  زا  يرازگ 
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ِتاِحلاّصلا ُِّمتَت  ِهتَمِْعِنب  يذَّلا  هّللُدْمَْحلَا 

.ٍلاح ِّلُک  یلَع  ِهّللُدْمَْحلا  لاق : ههرکی ، رمأ  هاتأ  اذإو 

هرکشو یلاعت  هّللا  دمحب  هاجانملا  یف  _ 5

، ِءامْعَّنلا ِغُوبُس  یلاَوتَو  ِءاوْألَّلا ، ِِبئاَون  ِفْشَکَو  ِءاّرَّضلا ، ِتاِّمُلمَو  ِءالَْبلا ، ِلِزاَون  ِّدَرَم  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 
، ِزیزَْعلا َكِْریَخَو  ِریثَْکلا ، َکـِناسِْحا  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکـَلو  َکـِئالا  ِلـیلَجَو  َکـِئالَب  ِدوُمْحَمَو  َکـِئاطَع ، ِءینَه  یلَع  ِّبَر  ُدْـمَْحلا  َکـَلَو 
، ِرْزِْولا َلِْقثُم  َکِّطَحَو  ِرْجْالا ، َِرفاو  َِکئاطِْعاَو  ِرکُّشلا  َلِیلَق  َكِریْمثَت  یلَع  ِّبَر  اَـی  ُدْـمَْحلا  َکـَلَو  َریـسَْعلا ، َکـِْعفَدَو  َریـسَْیلا  َکـِفیلْکَتَو 

ِْرمْالا َعَطْقَم  َکِْعنَمَو  ِرْعَْولا ، َعِضْوَم  َِکلیهْسَتَو  ِرْصْالا ، َظِهاب  َکِعْضَوَو  ِرْذُْعلا  َقیض  َِکلُوبَقَو 

، ِفوُسَْعلا ِلالِْذاَو  ِفوُخَْملا ، ِْعفَدَو  ِفوُْرعَْملا ، ِِرفاوَو  ِفوُرْصَْملا ، ِءالَْبلا  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکلَو 

24 ص :
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يرما هاگره  .دسر و  یم  ماجنا  هب  هتسیاش  حلاص و  ياهراک  شتمعن  هطساو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  شیات  __ ساپ و س __ س
.تسادخ صوصخم  یلاح  عضو و  ره  رب  شیاتس  ساپس و  دندومرف : یم  دنتشاد  تهارک  نآ  زا  ناشیا  هک  دمآ  یم  شیپ 

وا زا  يرازگساپس  یلاعت و  دنوادخ  يانث  دمح و  اب  یهلا  تاجانم  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  مجنپ : شیاین 

فرطربو  ) ندـنادرگرب رطاخ  هب  تسوت  صوصخم  شیاتـس  ساپ و  __ ادـنوادخ س نابرهم ، رایـسب  هدـنیا  __ شخب دـنوادخ  مان  هب 
یپ رد  یپ  اه و  يراتفرگ  بئاصم و  نتخاس  فرطرب  و  هدـش ، دراو  ياه  نایز  اه و  ترا  __ سخ لوزن و  لاـح  رد  ياـهالب  ندرک )

ببـس هب   – (1) نم راـیتخا ) بحاـص  و   ) راـگدرورپ يا  ت -  __ سوت يارب  طـقف  شیاتـس  ساپـس و  و  اـه ، تمعن  شرتـسگ  ندوـب 
.تمیظعو هوکش  اب  ياه  تمعن  تا و  هدیدنسپ  وکین و  شیامزآ  تیاراوگ و  ششخب 

فلکم ناسآراک  هب  ار ) ناگدنب   ) هکنیا و  تناوارف ، ریخ  و  تدایز ، ناسحا  رطاخ  هب  ت  __ سوت يارب  طقف  شیاتس  ساپ و  __ و س
نم رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ يا  ت _  __ سوت صوصخم  شیاتس  ساپس و  .يدومن و  رود  نانآ ) زا   ) ار یتخـسو  یتخاس (2) 

و یتشادرب ، نم ) شود  زا   ) ار نیگنس  راب  و  يدیـشخب ، ناوارف  رجا  یتخاس و  رمث  رپ  ار  كدنا  يرازگرکـش  هک  نیا  بب  __ هب س _ 
( میارب  ) ار راومهان  راو و  __ شد تیعقومو  یتشادرب ، نم ) زا   ) ار نیگنـس  دـهعت  یتفریذـپ و  ار  مشزوپ  رذـع و  ياـنگنت  یتخـس و ) )

هدنادرگ يالب  رطاخ  هب  تسوت  يارب  اهنت  شیاتـس  ساپـس و  .يدش و  عنام  روما  اهراک و  یگت  __ سـسگ زا  و  یتخا ، __ راومه س
( قیرط اـی  سفن   ) رتـش ندوـمن  مار  و  كاـن ، __ سرت روـما )  ) ندرک عـفدو  راـی ، __ سب یکین  ناـسحا و  و  هدـش ) فرطرب  و   ) هدـش

شومچ و

25 ص :

، هدننک تیبرت  حلصم و  کلام ، بحاص و  رورس ، دیس و  هدننیرفآ ، قلاخ و  نوچمه  یفلتخم  یناعم  هب  برع  تغل  رد  بر »  » هژاو - 1
ت __ سا يرایتخا  بحاص  تسرپرـس و  یناعم : نیا  عماج  ردـق  هک  دـسر  یم  رظن  هب  و  دراد ، دربراک  روما  ربدـم  میق و  تسرپرس و 
زا و  د ، __ شوک یم  نآ  صیاقن  عفر  شیوخ و  یتسرپرس  دروم  صخش  ای  ءیش  هب  ندی  __ شخب لامک  ندنارورپ و  تهج  رد  هک 
هب رـضاح  همجرت  رد  اذـل  دوش ، یمرب  اه  نآ  شرورپ  تیبرت و  هب  ًاتدـمع  اه  ناـسنا  دروم  رد  یت  __ سرپرـس نیا  تیاـغ  هک  اـج  نآ 

.دش همجرت  رایتخا » بحاص  راگدرورپ و  »
لعاف هب  ردصم  ِرمَالا » َعَطقَم  َکِعنَم   » ریبعت ات  ِرکُشلا » َلیلَق  َكِریِمثَت  «، » َری __ ِسَعلا َکِعفَد   » و َری » __ ِسیلا َکِفیلکَت   » ترابع رد  - 2

و ار ، ناسآ  تنتخاس  فلکم  تسا : هنوگ  نیدـب  ریباعت  نیا  یظفللا  تحت  قیقد  همجرت  تسا ، هداد  بصن  ار  هب  لوعفم  هدـش و  هفاضا 
هک لعفی » نأ   » بیکرت تروص  هب  تارابع  نیا  دـش  یعـس  یـسراف  رد  تارابع  نیا  لقث  تهج  هب  اما  و ،....  ار ، یتخـس  تندومن  عفد 

.دوش رت  موهفم  رت و  ناور  تارابع  ات  دوش  همجرت  تسا ، ردصم  لداعم 
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ِماوَدَو َکـِلاْهِما ، ِهَعَـس  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکـَلَو  ِفیهَّللا  ِهَثاـِغاَو  ِفیعَّضلا ، ِهَیِوـْقَتَو  ِفـیفْخَّتلا ، ِهَْرثَـکَو  ِفـیلْکَّتلا ، ِهَِّلق  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکـَلَو 
، ِباذَْـعلا ِهَصَفاغُم  ِكَْرتَو  ِباقِْعلا ، ِهَلَجاعُم  ِریخَْأت  یلَع  ُدْـمَْحلا  ََکلَو  َِکلاَون ، یلاَوتَو  َِکلاِعف ، ِدـیمَحَو  َِکلاْحِما  ِفْرَـصَو  َِکلاْضِفا ،

.ُباّهَْولا ُناّنَْملا  َکَّنِا  ِباحَّسلا ، ِْثیَغ  ِلاْزنِا  َو  ِباَْملا ، ِقُرُط  ِلیهْسَتَو 

هدجسلا لاح  هرکشو  ُهلالَج  َّلَج  هّللدمحلاب  هاجانملا  یف  _6

ُتْأَسَا ْنِا  یل  َرْذُع  الَو  َِکناسِْحا ، یف  يْریَِغل  الَو  یل  َْعنُص  َو ال  َُکْتیَصَع ، ْنِا  یل  َهَّجُح  َو ال  َُکتْعَطَا ، ْنِا  ُدْمَْحلا  ََکل 

.ِثانِمْؤُْملاَو َنینِمْؤُْملا  َنِم  اِهبِراغَمَو ، ِضْرْالا  ِقِراشَم  یف  ْنَِمل  ْرِفِْغا  ُمیرَک ، ای  َْکنِمَف ، ٍهَنَسَح  ْنِم  یَنباصَا  ام 

جرفلا بلطل  هاجانملا  یف  _ 7

َكوُرَّدَقَو َكُولِهَجَف ، ََکل ، ( 1) ٌهَْئیَه ُْدبَت  َْملَو  َُکتَرُْدق  ْثََدب  یهِلا 

26 ص :
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رب  ) یکبـس فیفخت و  ندوب  دایز  و  تابجاو ، فیلاکت و  ندوب  مک  _ب  بس هب  تسوت  راوازـس  طقف  شیاتـس  ساپـس و  (1) و  هارمگ
.دنمدرد نوزحم و  هب  ندرک  کمک  و  فیعض ، ندرک  تیوقت  و  ناگدنب )

، تنداد تمعن  لضفت و  رارمتسا  و  تنداد ، تلهم  ندوب  ینالوط  شرت و  _ سگ رطاخ  هب  تسوت  يارب  اهنت  شیات  ساپ و س_ و س_
فرطرب و 

هب تسوت  يارب  طقف  شیات  ساپ و س_ .تیاـه و س_ تمعن  ندوب  یپرد  یپ  و  تیندوت ، لاـمعا س_ و  یتکرب ، یب  یطحق و  ندرک 
هب اهربا ، ناراب  نداتـسرف  ورف  و  تشگزاب ، ياه  هار  ندومن  ناسآ  نداتـسرفن و  باذع  هراب  کی  هب  و  تازاجم ، نتخادنا  بقع  تهج 

.يا هدنشخب  هدنهد و  تمعن  رایسب  وت  نیقی 

هدجس لاح  رد  وا  زا  يرازگ  ساپس  ادخ و  شیاتس  قیرط  زا  دنوادخ  اب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  اجانم ت  رد  مشش : شیاین 

یکین و رد  و  منک ، یناـمرفان  ار  وت  رگا  مرادـن  یلیلد  تجح و  چـیه  و  منک ، تعاـطا  ار  وت  رگا  تسوـت  يارب  اـهنت  شیاتـس  دـمح و 
.منک يدب  رگا  مرادن  يرذع  چیه  و  تسا ، هدشن  ماجنا  مریغ  ای  نم  فرط  زا  یتلاخد ) و   ) يراک چیه  تناسحا 

قرشم یحاون  رد  هک  ار  ینامیا  اب  نز  درم و  ره  زرمایب  راوگرزب ) و   ) میرک يا   (2)، تسوت زا  دسر  یم  نم  هب  هک  یبوخ  هنسح و  ره 
.تسا نیمز  برغم  و 

شیاشگ بلط  يارب  ناشیا  تاجانم  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  شیاین  متفه : ياعد 

ماهوا اب   ) ار وت  دنتفر و  ینادان  هر  هب  وت  هب  تبـسن  اذل  دشن ، رهاظ  وت  زا  يدام (3)  یتروص  تئیه و  یلو  دش  راکشآ  تتردق  اهلا  راب 
قح رب   ) هزادنا ردق و  هکیلاح  رد  دنتفرگ ، هزادنا  شیوخ )

27 ص :

ِهیَلَع اضر  ترـضح  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، هتفرگ  تروص  هحّرـصم  هراعتـسا  ِفوُسَعلا » ِلالذا   » تراـبع رد  ِفوُسَعلا »  » هژاو رد  - . 1
هب یبرع  رد  و  دوش ، یم  فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  هک  یـشومچ  رتش  هب  ار  وا  تکرح  ری  __ سم قیرط و  ای  نا  __ سنا سفن  مالَّسلا 

هدرب راک  هب  هبـشم  ياج  هب  تحارـص  هب  ار  هب  هبـشم  هراعتـسا ، باب  زا  سپـس  دنا و  هدومرف  هیب  __ شت دنیوگ ، یم  فو  __ ُسَع نآ 
.دنا هدرک  لامعتسا  هراعتسا  نیا  يارب  هنیرق  ناونع  هب  ار  ندومن ) مار  يانعم  هب   ) لالذا هملک  و  دنا ،

هیآ 79) ءاسن ، هروس  ﴾ ) هللا َنِمف  ٍهَنَسَح  ْنِم  َکبَاصأ  ام   ﴿ هیآ هب  دراد  هراشا  « َکنِمَف هنَسَح  نِم  ینبَاصا  ام   » ترابع - 2
ترابع يانعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـمآ  ت » __ سـس  » ياـنعم هب  هیِهاو »  » هژاو هَئیَه »  » هملک ياـج  هب  خ  __ سن یخرب  رد  - 3

«. دیسرن روهظ  هب  وت  زا  یفعض  یتسس و  یلو  : » تسا نینچ 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_27_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_27_3
http://www.ghaemiyeh.com


ام ُرِهاظ  َكوُکِرُْدی ، َْنلَو  ٌءْیَـش ، َِکْلثِمَک  َْسَیل  َكُوبَلَط ، ِهیبْشَّتلِاب  َنیذَّلا  َنِم  یهِلا -  ای  ٌءيَرب -  اَنَاَف  َكوُهَّبَـش  ِهب  ام  ِْریَغ  یلَع  ُریدْقَّتلاَو 
، َكُولَوانَتَی ْنَا  ٌهَحوُْدنَم  یهِلا  ای  َکِْقلَخ  یفَو  َكُوفَرَع ، َْول  َْکیَلَع  ْمُهَّلَد  َِکتَمِْعن  ْنِم  ْمِِهب 

ِِهب اّمَع  َتْسَّدَـقَتَو  یهِلا ، ای  َْتَیلاعَتَف  َكوُفَـصَو ، َِکلذـِبَف  ّابَر  َکـِتایا  َضَْعب  اوُذَـخَّتاَو  َكُوفِْرعَی ، َْمل  َّمَث  ْنِمَف  َکـِْقلَِخب ، َكوُهَّبَـش  ْلـَب 
ِلاَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِتْوَْملا ، َدَْعب  اهَئِْشنُمَو  ٌمیمَر ، َیِهَو  ِماظِْعلا  ِیُْحم  ای  ٍتْوَف ، ِّلُک  َِقباس  ایَو  ٍتْوَص ، ِّلُک  َعِماس  ای  َكُوتَعَن ، َنوُهِّبَشُْملا 

.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  َنینِمْؤُْملا ، ِعیمَجَو  اجَرْخَمَو  اجَرَف  ٍّمَه  ِّلُک  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم ،

ءاعدلا لوبقل  هلآو  ّیبنلاب  اعفشتسم  هّللا  ءانثب  هاجانملا  یف  _ 8

، َِکتَعاط ْنِم  ٍریثَِکل  یلامِْهاَو  َِکتَدابِع ، یف  یطیْرفَِتب  یْملِع  َعَم  َْکَیِلا ، يدَی  ُتْدَدَم  و  َْکیَدَی ، َْنَیب  ُْتفَقَو  یهِلا 
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(1) .دندرک هیبشت  نآ  هب  ار  وت  هک  دوب  يزیچ  نآ  فالخرب  وت ) هتسیاش  و 

وت دـننامه  يزیچ  چـیه  میوج .) یم  تئارب  و   ) مرازیب دـندوب  وـت  هب  ندیـسر  یپ  رد  هیبـشت  اـب  هک  ینا  _ سک زا  نم  مدوـبعم ، يا  سپ 
درک یم  ییامنهار  وت  يوس  هب  ار  نانآ  ناـشدوجو  رد  تراکـشآ  ياـه  تمعن  .درک  دـنهاوخن  كرد  ار  وت  زگره  ناـنآ  _ت و  سین

لـح و هار  یفاـک ) هزادـنا  هب   _ ) نم دوبعم  يا  تتقلخ _  شنیرفآ و  رد  و  دـندوب ) تتخاـن  یپ ش_ رد  اـی   ) دنتخانـش یم  ار  وت  رگا 
ار وت  تهج  نیمه  هب  دـندرک و  هیبـشت   (2) تا هدـیرفآ  هب  ار  وت  ناـنآ  اـما  .دنـسرب  وت  هب  هک  نیا  يارب  دراد  دوجو  تجح ) و   ) هلیـسو
اما .دندومن  تفیصوت  لک  نادب ش_ دندیزگرب و  دوخ  راگدرور  ناونع پ_ هب  ار  وت  ترد  ياه ق_ هنا  _ شن زا  یخرب  و  دنتخانشن ،

.دندومن فیصوت  نآ  هب  ار  وت  ناگدننک  هیبشت  هک  ینآ  زا  رت  سدقم  رتالاو و  رترب و  وت  _ا  هلا راب 

هدیسوپ هک  یلاح  رد  اه  ناوختـسا  هدننک  هدنز  يا  ینتفر ، _ت  سدزا لاوز و  ره  رب  هدنریگ  تقبـس  يا  ییادص و  ره  ياون  يا ش_
هنوگره زا  نینمؤم  مامت  نم و  يارب  _ت و  سرف تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  گرم ، زا  سپ  اه  نآ  هدـننکداجیا  (3) و  دنا

(4) .ییاناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وت  نامگ  یب  هک ) ، ) هد رارق  یتفر ) نورب  و   ) جورخ هار  شیاشگ و  یّمغ  ّمه و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تکرب  هب  وا  زا  تعافش  بلط  دنوادخ و  ییوگانث  اب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  تاجانم  رد  متـشه : ياعد 
اعد تباجتسا  يارب  مالَّسلا  مِهیَلَع  شیمارگ  نادناخ  ملس و 

مدومن و یهاتوک  وت  شتسرپ  تدابع و  رد  مناد  یم  هکنیا  اب  ما  هدرک  زارد  وت  يوس  هب  ار  متسد  ما و  هداتسیا  تهاگشیپ  رد  ادنوادخ 
.مدرک یتسس  وت  تعاطا  دراوم  زا  يرایسب  رد 
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هیآ 91) ماعنا / هروس  « ) هِرْدَق ق   ّ َ َهللا َح اوُرَدق  ام  َو  هیآ «  هب  دراد  هراشا  كوُهبَّش » ِهب  ام  ِریَغ  یلَع  ُریِدقتلا   ّ َ َكوُردَّق و و   » ترابع - 1
ياـنعم هب  قـلخ  ینعی   ) لوـعفم مسا  ياـنعم  هـب  هـک  ت  __ سا يردـصم  َکـِقلَِخب » َكوُـهَّب  __ لـب ّش  » تراـبع رد  قـلخ »  » هژاو - 2

.تسا هدش  همجرت  هدیرفآ »  » هب یسراف  رد  اذل  و  هتفر ، راک  هب  قولخم )
ُْلق ٌمیِمَر  َیِه  َماظِعْلا َو  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  هیآ ُ﴿  هب  تسا  هرا  __ شا ِتوملا » َدـعب  اهئ  __ ِشنُم ٌمیِمَر و  َیِه  ِماظِعلا و  ِییُحم  ای   » تراـبع - 3

هیآ 78و97) سی / هروس   ﴾ ) ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُّکب  َوُه  ٍهَّرَّم َو  َلَّوَّأ  اهَأَشنأ  يِذ  َّلا  اَهِییُْحی 
.تسا هدمآ  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  نایاپ  رد  هک  تسا  ینآرق  یترابع  ٌریدَق » ٍءیَش  ِّلُّک  یلَع  َکَّنإ   » ترابع - 4
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ْمُهُدـِعَتَو َِکباب ، یِلا  َنیفِرْـسُْملا  يِداُنت  َُکتْعِمَـس  اَّمل  ِّبَر  ای  یّنِکلَو  ِءاعُّدـلاَو ، ِبَلَّطلا  ِماقَم  ْنِم  ُْتفَِخل  ِءایَْحلا  َلـیبَس  ُتْکَلَـس  ّینَا  َْولَو 
، ِِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  َکِِّیبَِنب  َْکَیِلا  ُتْهَّجََوت  ْدَـقَو  ِءاـمَحُّرلا ، ِمَحْرَا  ِفِطاوَِعب  اذـِئالَو  ِءادِّنِلل ، ًـالِثَتْمُم  ُْتئِج  َکـِباَوثَو ، َکـَِتلاِقا  ِنْسُِحب 

ِهَدِّیَـس َهَمِطاِفبَو  ِراّنلاَو ، ِهَّنَْجلا  ِمیـسَِقب  َكَدـْنِع  یّمَـسُْملا  ِراتْخُْملا ، ِهِّیِـصَِوبَو  ِهَعافَّشلاَو ، َِهباجْالِاب  ُهَتْحَنَمَو  ِهَعاّطلا ، ِلْهَا  یلَع  ُهَْتلَّضَف  يذَّلا 
ِءالُؤه َو  َْکیَدـَل ، ِهَعافَّشلا  ِیف  َهَلیـسَْولا  ُمُهَنُولَعْجَیَو  َْکَیِلا ، ْمِِهب  َنوُهَّجَوَتَی  ٍهَّصاخ  ٍکَـلَم  ِّلُِـکبَو  ِءایِـصْوْالا  ِءاـِیلْوْالا  اَِـهئاْنبَِاب  َو  ِءاـسِّنلا ،
ُنوُکَی ام  َكاوَْجن  َِکَتلَاْسَم َو  َمامَا  ُْتمَّدَق  ْدَـقَف  َِکئاّبِحَاَو  َِکتَّصاخ  ْنِم  یْنلَعْجاَو  َِکئاِقل ، ِراطْخَا  ْنِم  یّنِمّاَو  ْمِْهیَلَع ، ِّلَصَف  َُکتَّصاخ ،

، ِهباب ْنَع  ُهَدَرَطَف  ابُونُذ  هِکُولْمَم  ْنِم  يأَر  ٌِکلامَف  یلاـما ، َکـَْیِلا  َْتباـخَو  یلاؤُس ، َکـِلذ  َعَم  َتْدَدَر  ْنِاَو  َكاـیْؤُرَو ، َکـِئاِقل  یِلا  اـبَبَس 
هِْدبَع ْنِم  يأَر  ٌدِّیَسَو 
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.متشاد مرش ) و   ) میب شیاین  تساوخرد و  تیعقوم  هاگیاج و  زا  اعطق  مدومیپ  یم  ار  ایح  مرش و  هار  نم  رگا  یت  _ سار هب  و 

یم تهاگرد  يوس  هب  ار  هانگ  رد  ناگدـننک  طارفا  هک  مدینـش  ار  تیادـص  هک  یماگنه  نم ، رایتخا ) بحاص  و   ) راـگدرورپ يا  اـما 
نابرهم ياه  تفوطع  هب  ندرب  هانپ  وت و  يادـن  رما و  لاـثتما  يارب  ، (1) يداد یم  هدـعو  تباوث  ترفغم و  وفع و  یکین  هب  يدـناوخ و 
نادـناخ وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  تربماـیپ _  نینزاـن ) دوـجو   ) هط _ ساو هب  هکیلاـح  رد  مدـمآ ، مه ) نم   ) ناـنابرهم نـیرت 

هب ار  تعافـش  ماقم  اعد و  تباجتـسا  يداد و  يرترب  تعاط  لها  مامت )  ) رب ار  وا  هک  يربمایپ  ما ، هدرک  ور  وت  يوس  هب  داب _  شکاـپ 
تشهب هدننک  میسقت  راّنلا (  هّنجلا و  می  _ سق هب  وت  دزن  هک  مالَّسلا  ِهیَلَع  تربمایپ  هدیزگرب  ّیصو  هطـساو  هب  زین  و   ، (2) يدیشخب يو 

یهلا ءایلوا  هک  مالَّسلا  مِهیَلَع  شکاپ  نادنزرف  و  ملاع ) ود   ) نانز رورـس  مالّـسلااهیلع  همطاف  يوربآ  هب  و  تسا ، هدش  هدیمان  منهج ) و 
هب نانآ  هلیسو  هب  قیالخ )  ) هک تصاخ  بّرقم و  هتشرف  ره  يوربآ  هب  و  دنتسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  يایـصوا  و 

.دنهد (3) یم  رارق  وت  دزن  تعافش  يارب  هلیسو  ار  نانآ  دننک و  یم  ور  وت  يوس 

رد گرم ) ياهرطخ   ) _ت تاقالم ياهرطخ  زا  ارم  _ت و  سرف تمحر  دورد و  ناـنآ  رب  سپ  _د ، نأوت هاـگرد  ناّـصاخ  نا  _ نیا و 
وت اب  تاجانم  وت و  زا  مت  _ ساوخرد شیپا  _ شیپ رد  نم  اریز  .نادرگب  تبوبحم  ناگدـنب  هاگرد و  ناّصاخ  _ه  لمج زا  رادـب و  ناما 

میاهوزرآ اهدیما و  ینک و  در  ار  متساوخرد  دوجو ، نیا  اب  رگا  یلو  .ما  هدروآ  دنتسه  ترادید  وت و  اب  تاقالم  هلیسو  هک  ار  يدارفا 
یناهانگ شیوخ  كولمم  زا  یکلام  هک ) تسا  نیا  تقیقح  تروص ، نیا  رد   ) هک ارچ  مرادن ) ضارتعا  قح  ، ) دنیارگ سأی  هب  وت  دزن 

، هدرک هدهاشم  ار 

31 ص :

َّنِإ ِهللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنأ ال  یلَع  اُوفَرْـسأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق   ﴿ هیآ هب  دنراد  هراشا  تارابع  نیا  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  اضر  ماما  - 1
هیآ 53) رمز / هروس  ﴾ ) ُمیِحرلا  ّ َ ُروُفَغْلا َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبونذلا   ّ ُ ُرِفْغَی َهللا 

هیآ 5) یحض / هروس   ﴾ ) یضْرَتف ُّبَر َك  َکیِطُْعی  َفْوَسل  َو   ﴿ هیآ هب  تسا  يا  هراشا  ًارهاظ  - 2
ببـس هب  َْکیَدـل ، ِهَعاف  __ شلا  ّ َ ِیف َهَلی  __ سَوْلا ُمُهنُولَعْجَیَو  َْکیلا ، ْمِهب  َنوُهَّجَوَتَی  ٍهصاخ   ّ َ ٍکَـلَم ِّلُـکبَو  تراـبع : ریقح  رظن  هب  - 3

زا یلاخ  مرادـن  ار  اه  نآ  رکذ  لاجم  اـج  نیا  رد  هک  رگید  تالاکـشا  یخرب  و  ٍهصاـخ »  ّ َ ٍکـِلَم » رد توعنم  تعن و  نیب  قباـطت  مدـع 
ُمُهنَُولَعْجَیَو ْهیلا ، ْمِهب  َنوُهَّجَوَتَی  ٌهصاـخ   ّ َ ٍکَـلَم ِّلُِـکلَو  د : __ شاـب هنوـگ  نیا  تراـبع  لـصا  هک  تسین  دـیعب  و  تسین ، لاـک  __ شا

( قیالخ  ) هک دنراد  دوجو  یبرقم  دارفا  ناصاخ و  یهاشداپ  ره  يارب  و  دوب : دهاوخ  نینچ  نیا  همجرت  و  ْهیَدـل ، ِهَعافـشلا   ّ َ ِیف َهَلیـسَوْلا 
يدعب ترابع  اب  لامتحا  نیا  اقافتا  .دنهد و  یم  رارق  وا  دزن  تعافـش  يارب  هلیـسو  ار  نانآ  دـننک و  یم  ور  وا  يوس  هب  نانآ  هلیـسو  هب 

( مجرتم ) .تسا رتراگزاس  َکتصاخ )   ّ َ ِءالُؤه (َو 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_31_3
http://www.ghaemiyeh.com


ْنِاَو َِکباب !؟ َدـَْعب  ُِفقَا  ْنَم  ِباب  یلَع  َِکباپ  ْنَع  ینَتْدَرَط  ْنِا  َِکتَمْحَر ، ُهَعَـس  یّنَع  ْتَقاض  ْنِا  ُهاتَْوقَـش  اـی  ِهباوَج ، ْنَع  َضَرْعَاَـف  اـبُویُع 
، ُهَماقَم َمِحَرَو  هِْدبَع ، َهَْرثَع  َلاقَا  ًیلْوَمَو  ُهَماْمِتا ، َّبَحَاَو  ِناسحِالِاب ، َءََدب  ٌِکلامَف  ِلاؤُّسلا ، ِغُوُلِبب  ینَتْفَعْسَاَو  ِلُوبَْقلا ، َباْوبَا  یئاعُِدل  َتْحَتَف 

ِناْرفُْغلاَو ِْوفَْعلا  یَلَع  َتْدِز  َنیح  ْمَا  یـضَم ؟ اّمَع  ِْوفَْعلِاب  َْتلَّضَفَتَو  اـضِّرلِاب ، َّیَلَع  َْتلَّوَطَت  َنیحَا  ُرُکْـشَا ؟ َکِـمَِعن  َّيَا  يرْدَا  ـال  َكاـنُهَو 
؟ ِناسْحِالاَو ِمَرَْکلا  ِفانیتْسِاب 

َیَِقب امیف  ینَمِصْعَتَو  یبُونُذ ، ْنِم  َفَلَس  ام  یل  َرِفْغَت  ْنَا  ِفوُْهلَْملا ، ِِسئاْبلا  ِْدبَْعلا  ِماقَم  ِفوُصْوَْملا ، ِماقَْملا  اَذه  یف  ِّبَر  ای  ََکل  یَتلَاْسَمَف 
ِْسناَو َِکناسِْحا ، ِراْونَِاب  امُهَتَدْـحَو  ْلِص  ِلِزانَْملاَو ، ِلـْهْالا  َنِم  ِْنیَدـیعَْبلا  ِلِداـنَْچلا ، ِنوُُطب  یف  ِْنیَبیرَْغلا  َّيَدـِلاو  َمَحَْرت  ْنَاَو  يرْمُع ، ْنِم 
ِراطْخَا ْنِم  َِکتَفِطاِعب  انَمْأَی  یّتَح  ًهَمْحَرَو ، ًهَرِفْغَم  امِِهئیسُِملَو  ًهَمِْعنَو ، ًهَّرَسَم  ٍْتقَو  ِّلُک  یف  امِِهنِـسْحُِمل  ْدِّدَجَو  َِکناْرفُغ ، ِراثِاب  امُهَتَـشْحَو 

یّتَح ِِقئاّرلا  ِمیعَّنلا  َِکلذ  یف  امُهَْنَیبَو  یْنَیب  ْفِّرَعَو  ِهَماقُْملا ، ِراد  یف  َِکتَمْحَِرب  امُهَنِکُْستَو  ِهَمایِْقلا ،
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هدنادرگ يور  وا  هب  نداد  خساپ  زا  سپ  هدومن ، هدهاشم  ار  یبویع  شا  هدنب  زا  يرورـس  و  تسا ، هدنار  شیوخ  هاگرد  زا  ار  وا  اذل  و 
.دیآ گنت  نم  رب  دریگن و ) ارف  ارم   ) تتمحر هرتسگ  هچ  نانچ  نم  یتخبدب  زا  ياو  .تسا 

هب ندیـسر  اب  ارم  ییاشگب و  میاعد  رب  ار  تتباجا  ياهرد  رگا  و  متـسیاب ؟ _ي  سک هچ  هاگرد  رب  ینارب  تهاگرد  زا  ارم  رگا  یهلا ) )
رب  ) ار ناسحا  یکین و  يرایتخا  بحاص  کلام و  هک ) تسا  نیا  تقیقح  هکلب  هدوبن ، نم  یگتسیاش   ) ییامن کمک  میاه  تساوخرد 
رب هدیـشخب و  ار  شا  هدـنب  شزغل  ییـالوم  و  دـناسرب ، تیماـمت  لاـمک و  هب  ار  ناـسحا  نآ  دراد  تسود  هدوـمن و  زاـغآ  شکوـلمم )

؟ منک رکش  ار  تتمعن  نیمادک  مناد  یمن  رگید )  ) هک تساج  نآ  .تسا و  هدروآ  محر  شهاگیاج 

هوالع هک  یماگنه  ای  يدرک ؟ لضفت  نم ) هب   ) ار توفع  ما  هتشذگ  لامعا )  ) هب تبسن  يدومرف و  مبیصن  ار  تیدونشخ  هک  ینامز  ایآ 
؟ یتفرگ رس  زا  هرابود  ار  تناسحا  مرک و  تترفغم ، وفع و  رب 

 _ نوزحم تخب  هریت  هدـنب  هاگیاج  هدـش _  فیـصوت  هاگیاج  نیا  رد  وت  زا  متـساوخرد  نم ، رایتخا ) بحاص  و   ) راـگدرورپ يا  سپ 
يزرمایب ار  ما  هتشذگ  ناهانگ  هک  تسا  نیا 

لها و زا  دـنبیرغ و  ریـسا و ) ربق   ) ياه گنـس  هتخت  نورد  رد  هک  منیدـلاو  هب  و  يراد ، ظوفحم  هانگزا )  ) ارم رمع  هدـنام  یقاـب  رد  و 
تاکرب راثآ و  اب  ار  ناشیا  یگنتلد  و  هد ، دـنویپ  تا  یکین  ناسحا و  راونا  اب  ار  ناش  ییاهنت  ادـنوادخ )  ) .ینک محر  دـنرود ، اه  هناخ 

شزرمآ و ناشراکدـب  يارب  و  تمعن ، یلاـح و  شوـخ  ناـشراکوکین  يارب  .نک و  لیدـبت  تـفلا  سنا و  هـب  فرطرب و )  ) تـشزرمآ
، امرف بیصن  ون  هب  ون  تروص  هب  نامز و  ره  رد  ار  تمحر 

نکاس يدـبا  تماقا  هناـخ  رد  ار  ود  نآ  تتمحر  اـب  و  دـنوش ، نمیا  تماـیق  ياـهرطخ  زا  تیناـبرهم  تفوطع و  اـب  منیدـلاو  هکنیا  اـت 
هکنیا ات  نک  رارقرب  ییانشآ  یتشهب  يالاو  ياهتمعن  نآ  رد  نانآ  نم و  نیب  ایادخ )  ) .ینادرگ
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ُُهبِجُوی ام  ُْهلَعْجاَف  امِهِمارِْکا ، یف  ُدـیزیَو  امِهِماقَم ، ْنِم  ُعَفْرَی  اْئیَـش  یلَمَع  ْنِم  َْتفَرَع  ِ ْن  اَو يدِّیَـس  ِهب ، ِقِحّاللاَو  ِِقباّسلا  َهَّرَـسَم  اـِنب  َلُمْـشَت 
.اریغَص ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْراَو  امُهَعَم ، ِهَمْحَّرلا  ِیف  ینْکِرْشَاَو  امَُهل ، امُهَّقَح 

مالَّسلا مِهیَلَع  هلآو  ّیبنلا  یلع  هالصلا  یف  _ 9

یلَع ِّلَصَو  یلْعْالا ، ِءَالَْملا  ِیف  ِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیرِخْالا ، ِیف  ِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیلَّوْـالا ، ِیف  ِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
َهَریبَْکلا َهَجَرَّدلاَو  َهَلیضَْفلاَو  َفَرَّشلاَو  َهَلیسَْولا  ِِهلاَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ادَّمَُحم  ِطْعَا  َّمُهّللَا  َنیلَسْرُْملاَو ، َنیِّیبَّنلا  ِیف  ِهلاَو  ٍدَّمَُحم 

، ِهتَِّلم یلَع  ینَّفََوتَو  ُهَتَبْحُـص ، یْنقُزْراَو  ُهَتَیْؤُر ، ِهَماـیِْقلا  َمْوَـی  یْنمِرَْحت  ـالَف  ُهَرَا ، َْملَو  َمَّلَـسَو  ِهلاَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَما  ّینِا  َّمُهّللَا 
ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اَدبَا ، ُهَدَْعب  ُأَمْظَا  الاّیِوَر  ابَرْشَم  هِضْوَح  ْنِم  ینِقْساَو 

34 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


.ینادرگ ام  لاح  لماش  ار  تمعن  نآ  زا  يدعب  یلبق و  یلاح  شوخ 

، دـیازفا یم  ار  نانآ  تشادـگرزب  میرکت و  درب و  یم  ـالاب  ار  ود  نآ  تلزنم  ماـقم و  هک  يراد  غارـس  ار  يزیچ  ملمع  زا  رگا  مرورس !
کیر نانآ ش_ اب  تتمحر  رد  ارم  و  هدـب ، رارق  ناـنآ  يارب  ار  لـمع  نآ  دـنک  یم  باـجیا  مندرگ  رب  نا  _ شقح هک  یناـمز  اـت  سپ 

(1) .دنداد شرورپ  ارم  تمحر ) ینابرهم و  اب   ) یکدوک رد  هک  هنوگ  نامه  نک  محر  ار  ود  نآ  و  نادرگ ،

مالَّسلا مِهیَلَع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  تاولص  دورد و  هرابرد  مهن : ياعد 

هرمز رد  _ت  سرف تـمحرو  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  و  ناینیــشیپ ، هرمز  رد  تـسرف  تـمحر  دورد و  وا  لآو  دـمحم  رب  ادــنوادخ 
تمحر دورد و  وا  لآ  _د و  محم رب  و  سدـق ) هر  _ یظح و   ) یلعأ ألم  رد  تسرف  تمحر  دورد و  وا  لآ  دـمحم و  رب  و  ناینی ، _ سپ

، ناگداتسرف ناربمایپ و  هرمز  رد  تسرف 

تلیضف و  میظع )  ) فرـش (2)و  تعافـش ) و   ) برق ماـقم  داـب _  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  دـمحم _  هب  ادـنوادخ 
.امرف اطع  الاو ) و   ) گرزب هجرد  و  مامت ) )

وا هک  یلاح  رد  مدروآ  نامیا  داب _  شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  دـمحم _  تربمایپ )  ) هب نم  هک  یتسار  هب  ایادـخراب 
، ناریمب وا  نید  رب  ارم  و  نادرگ ، میزور  ار  وا  اب  یهارمه  تبحاصم و  و  زاسن ، مورحم  تمایق  زور  رد  شرادید  زا  ارم  سپ  .مدیدن  ار 

رایـسب يراک  ره  رب  وت  هک  یتسار  هب  موشن ، هنـشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک  هدـننک  باری  یندیـشون س_ ناشونب ، )ش  رثوک  ) ضوح زا  و 
.ییاناوت
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.تسا هدش  هتفرگ  ءارسا  هروس  هیآ 24  نایاپ  زا  يرییغت  چیه  نودب  اریِغَص » ینایَّبَر  امک  امهمحرا   » ترابع - 1
ءیش ره  تقیقح  رد  دنیوج و  یم  برقت  يرگید  زیچ  هب  نآ  اب  هک  ت  __ سا يزیچ  يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  هلی » __ سو  » هژاو - 2

ار بّرقم  لمع  هاگیاج و  هجرد و  الاو ، ماقم  کی  دزن  نتشاد  وربآ  برق و  تلزنم و  تهج  نیمه  هب  .دنمان  یم  هلیـسو  ار  یبّرقت  هیام 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  برق  جرا و  يانعم  هب  هلیـسو »  » هملک دسر  یم  رظن  هب  رـضاح  نتم  رد  .دنیوگ  یم  هلیـسو  زین 

دسر یم  روهظ  هب  ناگدنب  هب  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  ندومن  تعافش  رد  هک  دشاب  ادخ  دزن 
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.امالَسَو ًهَریثَک  ًهَّیَِحت  یّنَع  ٍدَّمَُحم  َحوُر  ْغَِّلب  َّمُهّللَا  ُهَهْجَو ، ِنانِْجلا  ِیف  یْنفِّرَعَف  ُهَرَا ، َْملَو  ِهلاَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَحُِمب  ُْتنَما  امَک  َّمُهّللَا 

مالَّسلا مِهیَلَع  هلآو  ّیبنلا  یلع  هالصلا  یف  _ 10

: لاقف کیلع ؟ هالـصلا  فیکف  کیلع  میلـستلا  انفرع  دق  هّللا  لوسر  ای  لیق  لاق :  نأ  یلإ  ثیدـح  یف  مالَّسلا  ِهیَلَع  اضرلا  نع  دانـسإلاب 
: نولوقت

.ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِا  َمیهاْربِا ، ِلاَو  َمیهاربِا  یلَع  َْتیَّلَص  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

مالَّسلا مِهیَلَع  هلآو  ّیبنلا  یلع  هالصلا  یف  _ 11

.ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِا  َمیهاربِا ، ِلا  َمیهربِا َو  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفَا  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
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هدیدن ار  وا  هک  یلاح  رد  مدروآ  نامیا  داب _  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک  دـمحم _  هب  نم  هک  هنوگ  نامه  ادـنوادخ 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  یلاعتم )  ) حور هب  نم  بناج  زا  ایادخ  هدب ،) ناشن  و   ) ناسانشب نم  هب  ار  شکرابم  هرهچ  تشهب  رد  سپ  مدوب 

.ناسرب ناوارف )  ) یمالس رایسب و  یتیحت  ملس  هلآ و 

مالَّسلا مِهیَلَع  شیمارگ  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  هرابرد  مهد : ياعد 

: دش لاؤس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دندومرف : هک  هدش  تیاور  یثیدح  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  اضر  ماما  زا  حیحص  دنـس  اب 
دورد و دمحم  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب  دـییوگ : یم  دـندومرف : میتسرفب ؟ تاولـص  امـش  رب  هنوگچ  میدـلب ، ار  امـش  رب  ندرک  مالـس  ام 

.یتفارش دجم و  ياراد  هدوتس و  وت  نامگ  یب  يداتسرف ، تمحر  دورد و  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  هنوگ  نامه  تسرف  تمحر 

مالَّسلا مِهیَلَع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  تاولص  هرابرد  مهدزای : ياعد 

یتسار هب  يداتسرف ، میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  یتمحر  دورد و  نآ  زا  رترب  تسرف  تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ 
.یتمظع هوکشاب و  هدوتس و  وت  هک 
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(( 2 ))

اهصوصخو بلاطملا  عماوج  یف  مالسلا  هیلع  هتیعدا 

ربصلاو هیفاعلاو ، نامیإلاو ، نمألا  بلطل  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  .1

نامیإلاو نمألا  بلطل  _ 12

: لق لاقف : زجوأو ، ًءاعد  ینمّلع  مالسلا :  هیلع  اضرلل  تلق  لاق : سنوی ، نع  دانسإلاب 

.ِهَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  َنامیْالاَو  َْنمالا  َُکلَاْسَا  هِقیدْصَِتب ، یْبلَق  َلَّلَذَو  هِسْفَن ، یلَع  ینَّلَد  ْنَم  ای 

هیلع تیبثتلاو  يدهلا  بلطل  _ 13

.ِهَرِفْغَْملا ُلْهَاَو  يْوقَّتلا  ُلْهَا  َکَّنِا  َعَزَج ، الَو  َنْزُح  الَو  ِْهیَلَع  َفْوَخ  ْنَم ال  َْنمَا  انِما ، ِْهیَلَع  یْنتِّبَثَو  يدُْهلا ، ِینِطْعَا  َّمُهّللَا 

هیفاعلا بلطل  _ 14

ِهَِیفاْعلا َقِزارَو  ِهَِیفاْعلِاب ، ُناّنَْملاَو  ِهَِیفاْعلا ، َِّیلَو  ای  هّللَا ُ،  ای 
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صاخ ياه  تساوخرد  عماج و  یمومع و  ياه  تساوخرد  هرابرد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  مود : شخب 

ربص تیفاع و  نامیا و  تینما و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد  - 1

نامیا تینما و  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزاود : ياعد 

.دشاب رصتخم  هک  دییامرف  میلعت  ییاعد  نم  هب  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تفگ : هک  هدش  لقن  سنوی  زا  حیحص  دنـس  اب 
: وگب دندومرف :

اـیند و رد  ناـمیا  تینما و  دومن ، مار  شدوجو  هب  قیدـصت  رواـب و  اـب  ار  ملد  دومرف و  ییاـمنهار  شیوخ  يوـس  هب  ارم  هک  یـسک  يا 
.مبلط یم  وت  زا  ار  ترخآ 

نآ قیرط  رب  ندنام  تباث  تیاده و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزیس : ياعد 

فوخ چیه  هک  یسک  تینما  دننامه  امرف ، مدق  تباث  تیاده  هار  رب  تینما  یگدوسآ و  اب  ارم  و  امرف ، اطع  نم  هب  ار  تیاده  ایادخراب 
.یشزرمآ (1) لها  ییاسراپ و  يوقت و  لها  وت  نودب ش_ك  درادن ، یعزف  عزج و  هودنا و  و 

تیفاع بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدراهچ : ياعد 

، يراد یم  ینازرا  مدرم ) هب   ) ار تیفاع  هک  یسک  يا  و  تیفاع ، رایتخا ) بحاص  و   ) _ت سرپرس يا  ادخ ، يا 
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زا ِهَرِفْغْملا ﴾ ُلْهأ  يْوقتلا َو   ّ َ ُلْهأ َو  __ ُه  ﴿ ینآرق ترابع  زا  رییغت  یمک  اب  هَرِفغملا » ُلـها  يَوقتلا و   ّ َ ُلـها َك  __ نّإ  » ترا __ بع - 1
.تسا هدش  تشادرب  رثّدم  هکرابم  هروس  هیآ  نیرخآ  نایاپ 
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، ٍدَّمَُحم ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  اـمُهَمیحَرَو ، ِهَرِخْـالاَو  اْینُّدـلا  َنمْحَر  ( 2) هِْقلَخ ِعـیمَج  یلَعَو  َّیَلَع  ِهَِیفاـْعلِاب  ُلِّضَفَتُْملاَو  ِهَِیفاـْعلِاب ، ُمِْعنُْملاَو 
.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ِهَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ِهَِیفاْعلا ، َماوَدَو  َهَِیفاْعلا ، اَْنقُزْراَو  ًاجَرْخَمَو ، ًاجَرَف  اَنل  ْلِّجَعَو 

هیفاعلا یلع  رکشلاو  هیفاعلا  بلطل  _15

َاْسَا ّینِا  َّمُهّللَا  لوقی : وهو  هبعکلاب  فوطی  ًالجر  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  يأر  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  نع  دانـسإلاب 
 : لق ءالبلا ، تلأس  لاق :  ّمث  هفتک ، یلع  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  ّیلَع  برَضَف  لاق : ربَصلا ، َُکل 

(3 …) ِهَِیفاْعلا یَلَع  َرْکُّشلاَو  َهَِیفاْعلا ، َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

ءاقستسإلاو هراختسإلل  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  2.

یلاعت هّلل  ءانثلاو  دمحلا  دعب  ءاقستسالا  یف  _16

امَک اِنب  اُولَّسَوَتَف  ِْتیَْبلا ، َلْهَا  انَّقَح  َتْمَّظَع  َْتنَا  ِّبَر  ای  َّمُهّللَا 
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شناگدیرفآ مامت  رب  نم و  رب  ار  تیفاع  هک  یـسک  يا  و  یـشخب ، یم  ار  تیفاع  تمعن  هک  یـسک  يا  و  تیفاع ، هدـنهد  يزور  يا  و 
ملاع ود  نابرهم  ترخآ و  ایند و  هدنیاشخب  رگتمحر و  يا ) ، ) دنکیم لضفت   (1)

رد ار  نآ  ماود  تیفاع و  و  هد ، رارق  ام  يارب  يا  هراچ  هار  یشیاشگ و  تعرـس  هب  _ت و  سرف تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب 
(. ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  (و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  امرف ، نام  يزور  ترخآ  ایند و 

نآ هب  تبسن  رکش  قیفوت )  ) تیفاع و بلط  يارب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزناپ : ياعد 

یم فاوط  هبعک  رود  هک  دید  ار  يدرم  مالَّسلاامِهیَلَع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالَّسلا  ِهیَلَع  اضر  ماما  زا  دنـس  اب 
زا  ) وت تقیقحرد ) : ) دندومرف دندز و  وا  شود  رب  مالَّسلاامِهیَلَع  نیسحلا  نب  یلع  .مهاوخ  یم  ربص  وت  زا  ادنوادخ  تفگ : یم  درک و 

: وگب اعد ) نیا  ياج  هب  ، ) يدرک تساوخرد  الب  ادخ )

...ار (2) تیفاع  رب  يرازگساپس  قیفوت )  ) مهاوخ و یم  ار  تیفاع  وت  زا  نم  انامه  ادنوادخ 

ناراب بلط  هراختسا و  يارب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ماما  ياهاعد  _ 2

یلاعت دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  ناراب  بلط  هراب  رد  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزناش : ياعد 

هک هنوگ  نامه  دندش  لسوتم  ام  هب  مدرم )  ) اذل یتشاد ، گرزب  ار  تیب  لها  ام  قح  وت  نم ، راگدرورپ  يا  ادنوادخ 

41 ص :

بطاخم ریمـض  هب  هک  هدمآ  کِقلَخ »  » هژاو هد ، __ هفاضا ش بیاغ  ریمـض  هب  هک  هِقلَخ »  » هملک ياج  هب  رگید  يا  هخ  __ سن رد  - 1
.تسا هدش  هفاضا 

.دوش عوجر  اجنآ  هب  ًافطل  دمآ ؛ مالَّسلا  ِهیَلَع  اضر  ماما  زا  تیاور  هب  ياعد 62 ، ص 125 ، هیداّج ، __ هفیحص س رد  ًالبق  اعد  نیا  - 2
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ُءاِدْتبِا ْنُکَْیلَو  ( 6) ٍِرئاض الَو  ( 5) ٍِثئار َْریَغ  اّماع  اِعفان  ایْقَـس  ْمِهِقْـساَف  َکَتَمِْعنَو  َکـَناسِْحا  اوُعَّقََوتَو  َکَـتَمْحَرَو ، َکَلْـضَف  اُولَّمَاَو  َتْرَمَا ،
(7) .ْمِهِّراقَمَو ْمِِهلِزانَم  یِلا  اذه  ْمِهِدَهْشَم  ْنِم  ْمِِهفارِْصنا  َدَْعب  ْمِهِرَطَم 

ینغلا بالجتسإل  _17

: هّرم هئام  موی  ّلک  یف  لاق  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  هنع 

...رقفلا هب  عفدتسا  ینغلا و  هب  بلجتسا  َنیبُْملا » ُّقَْحلا  ُِکلَْملا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  «ال 

لالحلا قزرلا  بلطل  _ 18

یلإ لالحلا ؟  ینقزری  نأ  لّجوّزع  هّللا  ُعدا  كادف  تلعُج  مالسلا :  هیلع  اضرلل  تلق  لاق : رصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  دانسإلاب 
.ِعِساْولا َِکقْزِر  ْنِم  َُکلَاْسَا  َّمُهّللَا ] لق [ : مالسلا :  هیلع  لاق  لاق : نأ 
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.دندیشک راظتنا  ار  تتمعن  ناسحا و  دنتسب و  دیما  تتمحر  لضف و  هب  و  يدومرف ، رما  وت 

( هک مهاوخ  یم  وت  زا  و   ) .ررـض یب  ریخأت و  گنرد و  نودـب  ریگارف و  دـنمدوس و  یندرک  باری  س_ نادرگ ، باریـس  ار  ناـنآ  سپ 
.دشاب  (1) ناشیاه هاگتماقا  اه و  هناخ  هب  ناشعمجت  ناکم  نیا  زا  نانآ  نتشگرب  زا  سپ  ناشناراب  شراب  عورش 

شیوخ يوس  هب  يزاین  یب  انغ و  ندرک  بلج  يارب  مالَّسلا  ِهیَلَع  ترضح  نآ  ياعد  مهدفه : ياعد 

: دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  دـنا  هدومرف  لقن  مالَّسلا  مِهیَلَع  ناشناردـپ  زا  ناشیا  مالَّسلا و  ِهیَلَع  اضر  ماما  زا 
: دیوگب راب  دص  زور  ره  رد  هک  ره 

( تسا رگنشور  رهاظ و  قح و  ياورنامرف  هک  تسین  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه   ) نیبملا قحلا  کلملا  هللا  الإ  هلإ  ال 

.دزاس یم  رود  دوخ ) زا   ) نآ هلیسو  هب  ار  رقف  هدرک و  بلج  دوخ ) يو  هب س_  ) ار يزاین  یب  انغ و  رکذ ، نیا  هلیسو  هب 

لالح يزور  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدجه : ياعد 

يادخ مدر  تنابرق گ_ مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هک  هدش  تیاور  رـصن  یبأ  نب  دمحم  نب  دـمحا  زا  حیحـص  دنـس  اب 
: وگب دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  دیوگیم : يوار  هک  اجنآ  ات  ...دیامرف  میزور  لالح  لام  هک  ناوخب  ار  ّلجوزع 

.منک یم  بلط  تا  هدرتسگ  يزور  قزر و  زا  ادنوادخ ] ]

43 ص :

.درادن نآ  اب  یصاخ  توافت  ییانعم  ظاحل  زا  هک  هدمآ  مهّرَقَتسُم »  » هژاو « مهَّراقَم  » هملک ياج  هب  رگید  يا  هخسن  رد  - 1
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دئادّشلا عفدو  تاّمهملا  فشکو  جرفلا  بلطل  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  . 3

دئادشلا عفد  بلطل  _19

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

الَْولَو َِکتَرِفْغَم ، ِباجیتْسا  ِنَع  یْنتَدَـعابَو  َکـِتَمْحَر ، ِلاـْهِئتْسا  ِنَع  یْنتَبَجَحَو  َكَدـْنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخَا  ْدَـق  اـهَتَْرثَکَو  یبُونُذ  َّنِا  َّمُهّللَا 
َِکتَمْحَر ْنـِم  َنیِطناـْقلا  َتْدَـعَو  َو  َنیئِطاـْخلا ، َنـِم  یلاـْثمَاَو  َنیفِرـْـسُْملا  َنـِم  یلاـْثمَا  َتْدَـعَوامَو  ِءاعُّدــلِاب  یکُّسَمَتَو  َکـِئالِاب  یقُّلَعَت 

(8 «) ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  اـعیمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا    ِ هّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اُوـطَنْقَت  ـال  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  َيِداـبِع  اـی  :» َکـِلْوَِقب
ینوُعُْدا : » َْتلُقَف َِکئاعُد ، یِلا  َِکتَْفأَِرب  انَْتبَدَن  َُّمث  ( 9 «) َنوُّلاّضلا َِّالا  هِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَمَو  : » َْتلُقَف َِکتَمْحَر ، ْنِم  َنیِطناْقلا  َتْرَّذَحَو 

ْنِم ُطُونُْقلاَو  ًالِمَتْـشُم ، َّیَلَع  ُسایْالا  َناک  ْدََـقل  یهِلا  ( 10 «) َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِا  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَا 
، افِحَْتُلم َّیَلَع  َِکتَمْحَر 
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اهیراتفرگ عفد  تالکشم و  عفر  شیاشگ و  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  _ 3

اه يراتفرگ  عفد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مهدزون : ياعد 

نابرهم رایسب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

، هدومن عنم  تتمحر  تفایرد )  ) هب تبسن  یگتـسیاش  زا  ارم  و  هدرب ، نیب  زا  وت  دزن  ار  میوربآ  اهنآ  ینوزف  مناهانگ و  نیقی  هب  ایادخراب 
گنچ تیاه و  تمعن  هب  ما  یگت  _ سباو قلعت و  رگا  مد ) _ شیم دـیما  ان  نم  هنیآره   ) .تسا و هتخاس  رود  تشزرمآ  قاقحتـسا  زا  و 
هاگرد زا  نادـیمون  نم و  دـننامه  یناراکاطخ  و  ناگدـنرذگ ) دـح  زا  و   ) نیفرـسم هب  هک  يا  هدـعو  و  وت ) اب   ) شیاین اـعد و  هب  مندز 

ّ ن ِهللا إ ِه  __ َمْحَر ْنِم  او  __ ُطَنْقَت ْمِه ال  __ ِسُْفنأ یلَع  اُوفَر  __ ْسأ َنیِذَّلا  َيِداـبِع  اـی  ْلـُق  : ﴿ يدومرف ناـنآ  هب  هک  دوب  یمن  تتمحر 
زا دـندرک ، يور  هدایز  ناشدوخ  هیلع  رب  اطخ ) هاـنگ و  رد   ) هک مناگدـنب  يا   ) (1)﴾ ُمیِحرلا  ّ َ ُروُفَغْلا َوُه  ُّهنإ  ًاـعیِمَج  َبونذـلا   ّ ُ ُرِفْغی َهللا 

نابرهم هدنزرمآ و  رایـسب  وا  یت  _ سار هب  هک  ارچ  دزرمآ ؛ یم  ار  ناهانگ  مامت  دنوادخ  ًاملـسم  هک  دـیوشن  سویأم  دـنوادخ  تمحر 
زا هک  تـسیک  و   ) (2)﴾ َنوُّلاـضلا  ّ َ ـالَّإ ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطـنْقَی  ْنَم  َلاـق َو  : ﴿ يدوـمرف هداد و  رادـشه  ار  تتمحر  زا  ناـسویأم  و  تـسا )

هدناوخ و ارف  تدوخ  اب  شیاین  يو  هب س_ ار  ام  شیوخ  تفأر  تبِحم و  اب  ِسپس  ناهارمگ ) زج  دوش  سویأم  شراگدرورپ  تمحر 
ار امش  ات  دیناوخب  ارم   ) (3) َنیِرِخاد ﴾ َمنَّهَج  َنُولُخْدَی  __ ِیتَدابِع َس ْنَع  َنوُِربْکت  __ََ ْسَی َنیِذَّلا  نّإ  ْمُکل  ْبجَتْسأ  ینوُعْدا  : ﴿ يدومرف

نم دوبعم  دـش ،) دـنهاوخ  منهج  دراو  یگدنکفارـس  يراوخ و  اب  دـنزرو  یم  ربکت  متدابع  هب  تبـسن  هک  یناسک  ًاـعطق  منک ، تباـجا 
.تفرگ یم  ارف  ارم  تتمحر  زا  يدیمون  دش و  یم  هریچ  نم  رب  سأی  ًاعطق  دوب ) یمن  اه  نیا  رگا  )
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ِْقتِع یف  َِکب  ِّنَّظلا  ُنْسُح  یقَمَر  َکَْسمَا  ْدَـقَو  َّمُهّللَا  اباقِع ، َِکب  ُهَّنَظ  َءیـسُْملا  َتْدَـعْوَاَو  اباَوث ، َکـِب  ُهَّنَظ  َنِسْحُْملا  َتْدَـعَو  ْدََـقل  یهِلا 
ٍساـنُا َّلُـک  وُعْدــَن  َمْوَـی  : ﴿ َلیدــْبَت ـالَو  ُهـَل  َفـْلُخ  ــال  يذَّلا  ُّقَْـحلا  َکــُلْوَق  َّمُـهّللَا  یتَْرثَـع ، َِهلاــِقا  َو  یتَّلَز ، ِدُّمَغَتَو  ِراــّنلا  َنـِم  یتَـبَقَر 

.ِرُوبُْقلا ِیف  ام  َِرثُْعبَو  ِروُّصلا ، ِیف  َخُِفن  اِذا  ِروُشُّنلا ، ُمْوَی  َِکلذَو  (11 ﴾) ْمِهِمامِِاب

َکیرَش َكَدْحَو ال  َْتنَا ، ِّالا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتنَا  َکَّن  َِاب  ُنِْطبُاَو ، ُرِهُْظاَو  ُِنلُْعاَو  ُّرُِـساَو  ُدَحْجَا ، الَو  ُرِْکنُا  الَو  ُِّرُقاَو ، ُدَهْـشَاَو  یفُوا ، ّینِاَف  َّمُهّللَا 
.َُکلوُسَرَو َكُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنَاَو  ََکل ،

یماِما َنیقِراْملا  َدِهاُجمَو  َنیِقفانُْملا ، َزِّیَمُمَو  َنیکِرْشُْملاَریبُمَو ، ِنیّدلا ، َمَلَع  ِءاِیْبنْالا ، ِْملِع  َتِراوَو  ِءایِـصْوْالا ، َدِّیَـس  َنینِمْؤُْملاَریمَا  اِّیلَع  َّنَاَو 
ِهتَیـالِِوب ّـِالا  ْتَُحلَـص  ْوـَلَو  یل  ًهَیِْجنُم  اـهارَا  ـالَو  ْتَّکَز ، ْوـَلَو  یلاـمْعَِاب  ُقـِثَا  ـال  ْنَمَو  یتَّجَحَمَو ، یلیلَدَو  یطارِـصَو ، یتَوْرُعَو  یتَّجُحَو ،

اجُرُسَو ًهَّلِدَاَو  اجَجُحَو ، ًهَِّمئَا  ِهئاْنبَا ، ْنِم  ِهئایِصْوَِاب  ُِّرُقاَو  اِهتاوُِرل ، ِمیلْسَّتلاَو  اِهتَلَمَح ، ْنِم  ِلُوبَْقلاَو  ِهِلئاضَِفب  ِراْرقْالاَو  ِهب  ِماِمْتئْالاَو 
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دیدهت دراد  دب  نامگ  وت  هب  تبسن  هک  ار  یسک  و  يداد ، شاداپ  هدژم  دراد  وکین  نامگ  وت  هب  تبسن  هک  ره  هب  وت  کش  نودب  ادوبعم 
زا مندرگ  ندومن  دازآ  رد  وت  تمحر )  ) هب تبـسن  ینامگ  شوخ  طقف  ار  مفیعـض  ناج  قمر و  املـسم  ادـنوادخ  .يدومن  تازاجم  هب 

.تسا هدومن  ظفح  میاطخ  ششخب  شزغل و  ندناشوپ  و  شتآ ،

(1) مِهِمامِإب ﴾ ٍسانأ  َّلُک  اوُعْدـن  َمْوَی  : ﴿ هک تسا  نیا  درادـن  هار  نآ  رد  يرییغت  لیدـبت و  فـالخ و  چـیه  هک  تقح  نخـس  ادـنوادخ 
رد هک  یماـگنه  تسا ، ناـگدرم  ندرک  هدـنز  زور  زور )  ) نآ و  میناوـخ ) یم  ارف  ناـشیاوشیپ  اـب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ره  هـک  يزور  )

.(3) دوش ور  ریز و  تساهربق  نورد  رد  هچ  نآ  دوش (2)و  هدیمد  روص 

ناهنپ و رد  منک و  یمن  یفن  راکنا و  زگره )  ) منک و یم  رارقا  مهد و  یم  تداهـش  منک و  یم  افو  مناـمیپ ) هب   ) ًاـتقیقح نم  ادـنوادخ 
يا هناگی  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  هک  يدـنوادخ  تدوخ  وت  ًانیقی  هک  نیا  هب  مدـقتعم ) و   ) میوگ یم  نطاب  رهاظ و  راـک و  _ شآ
، تسوت هداتسرف  هدنب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ًاملسم  هک  نیا  هب ) مهد  یم  تداهش   ) تسین و تیارب  یکیرش  چیه  هک 

ادج و  ناکرـشم ، هدننکدوبان  و  نید ، هتـسجرب ) هناشن  و   ) مچرپ ءایبنا ، ملع  ثراو  ءایـصوا و  رورـس  نانمؤم ، ریما  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
و میقتسم )  ) هار و  تاجن )  ) زیواتـسد و  نم ، رب  یهلا )  ) تجح اوشیپ و  ماما و  نافرحنم ، جراوخ و  هیلع  هدننک  داهج  و  ناقفانم ، هدننک 
( مت _ سین نئمطم  اه  نآ  هب  و   ) منک یمن  هیکت  دشاب _  هزیکاپ  دـنچره  ملامعا _  هب  هک  یـسک  و  تسا ، نم  نشور  هار  هاش  امنهار و 
رارقا و و  شکراـبم ، دوجو  هب  ادـتقا  وا و  تیـالو  اـب  زج  منیب  یمن  مدوـخ  شخب  تاـجن  دنـشاب _  حـلاص  هک  دـنچره  ار _ اـه  نآ  و 
ءایـصوا و هب  .اه و  نآ  نایوار  ربارب  رد  ندوب  میلـست  و  اه ، نآ  نالماح  زا  فراـعم ) نیا   ) نتفریذـپ شلیاـضف و  هب  _تب  سن فارتعا 

( تیاده  ) نابات ياه  غارچ  ناربهار و  هک  منک  یم  رارقا  یهلا )  ) ياه تجح  ناماما و  ناونع  هب  دنیوا  نادنزرف  زا  هک  شنانیشناج 
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یف َّکَش  ـال  ْمِِهتِّیَمَو ، ْمِهِّیَحَو  ْمِهِدِـهاشَو ، ْمِِهِبئاـغَو  ْمِِهنِطاـبَو ، ْمِهِرِهاـظَو  ْمِهِرْهَجَو ، ْمِهِّرِِـسب  ُنِمُْؤاَو  اراْربَاَو ، ًهَداـسَو  اراـنَمَو  اـمالْعَاَو 
.َبالِْقنا َالَو  َِکلُّوََحت -  َْدنِع  َباِیتْرا -  َالَو  َِکلذ ،

ینَتْقَتْعَا ْنِا  َکَّنِاَف  ِنانِْجلا ، َحْوَر  یْنقُزَْرت  َْمل  ْنِا  َو  ِناریّنلا ، ِّرَح  ْنِم  َيالْوَم  ای  ْمِِهب  ینْذِْقنَاَو  ْمِِهتَمامِِاب ، يرْشَنَو  يرْشَح  َمْوَی  ینُعْداَف  َّمُهّللَا 
.َنیِزئاْفلا َنِم  ُْتنُک  ِراّنلا  َنِم 

َِکلوُسَر یِلا  ابِّرَقَتُم  َْکَیِلا ، ْمِِهب  ُْتلَّسََوت  ْنَم  َْریَغ  اْجنَم ، الَو  َعَْزفَم  الَو  َاََجل ، الَو  َءاجَر  الَو  یل ، َهَِقث  ـال  اذـه  یمْوَی  ُتْحَبْـصَا  ْدَـقَو  َّمُهّللَا 
، ٍدَّمَُحمَو ٍِّیلَعَو  یسُومَو ، ٍرَفْعَجَو ، ٍدَّمَُحمَو ، ٍِّیلَعَو ، ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو ، َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  ِءارْهَّزلاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  ٍِّیلَع  َُّمث  ٍدَّمَُحم ،

.هِدَْعب ْنِم  ِهَّمِْالل  ِّوُجْرَْملا  ِهِْدلُو  ْنِم  ِهَرُوتْسَْملا  ِهَّجُْحلا  َیِلا  َهَّجَحَْملا  ُمیُقت  ْمُهَدَْعب ، ْنَمَو  ِنَسَْحلاَو ، ٍِّیلَعَو ،

، ٍقِسافَو ٍغابَو  ٍغاطَو  ٍّوُدَـع ، ِّلُک  ْنِم  ْمِِهب  ینَِّجنَو  ِفِواخَْملا ، َنِم  یلِقْعَمَو  ِهِراکَْملا  َنِم  ینْـصِح  ُهَدـَْعب  امَو  ِمْوَْیلا  اَذـه  یف  ْمُْهلَعْجاَف  َّمُهّللَا 
ِّرَش ْنِمَو  ُرِْصبُا  امَو  یّنَع  َرَتَتْسا  اَمَو  ُرِْکن ، ُا  امَو  ُفِرْعَا  ام  ِّرَش  ْنِمَو 
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هدنز ناشرضاح و  بئاغ و  ناشنطاب و  رهاظ و  ناشراکشآ و  ناهنپ و  هب  دنناکین و  نارورس و  نید و  هتسجرب  ياه  هناشن  اهمچرپ و  و 
يدیدرت چـیه  ترخآ ) ناهج  هب   ) وت طسوت  منداد  لاقتنا  ماگنه  تسین و  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک ) ینامیا  ، ) مراد نامیا  ناش  هدرم  و 

.درادن هار  نآ  رد  ینوگرگد  چیه  تسین و  نامیا  نآ  رد 

 _ نم يالوم  رورـس و  يا  ناشدوجو _  تکرب  هب  ناوخب و  ارف  نانآ  تماما  اب  مندش  روشحم  ندـش و  هدـنز  زور  رد  ارم  سپ  اهلاراب 
ارم هک ) ردق  نیمه   ) کش نودب  اریز  ینادرگن ، میزور  ار  تشهب  هافر  تمعن و  هک  دنچ  ره  هدـب ، تاجن  خزود  شتآ  ترارح  زا  ارم 

.دوب مهاوخ  نادنمزوریپ  زا  ینادرگ  دازآ  شتآ  زا 

هب هک  یناسک  نآ  زج  مرادـن  یتاجن  لحم  هاگ و  هانپ  هانپ و  دـیما و  نانیمطا و  هیام  چـیه  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  زورما  ادـنوادخ 
یلع سپس  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تربمایپ  هب  هک  یلاح  رد  مدش ، لسوتم  وت  هاگرد )  ) هب نانآ  كرابم ) دوجو   ) هطساو

یسوم و رفعج و  دمحم و  یلع و  نیسح و  نسح و  و  نایناهج ، نانز  رورس  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
هار هاـش  دوخ ) وت  هک  ، ) میوج یم  برقت  تسا  ناـنآ  زا  سپ  هک  كراـبم ) دوجو   ) نآ مالـسلا و  مهیلعنـسح  یلع و  دـمحم و  یلع و 

.يراد یم  اپرب  تسوا  زا  سپ  تما  دیما  هیام  وا و  نادنزرف  زا  هک  رظن  زا  بیاغ  تجح  يوس  هب  ار  تیاده  نشور 

هب و  نادرگب ، اه  سرت  زا  مهاگهانپ  اه و  يراوگاـن  زا  نم  هاـنپ  ناـج  ژد و  دـعب  ياـهزور  زورما و  ار  ناـنآ  كراـبم ) دوجو   ) ایادـخ
.هدب تاجن  یقساف  رگمتس و  رگنایغط و  نمشد و  ره  زا  ارم  نانآ  تکرب 

نآ ره  تسا و  ناهنپ  مناگدید  زا  هچ  ره  و  مسانـش ، یمن  هچ  ره  مسانـش و  یم  هچ  ره  رـش  زا  ارم ) ناشدوجو  تکرب  هب  نینچمه   ) و
يا وت _  هک  يا  هدنبنج  ره  رش  زا  و  منیب ، یم  هچ 
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.ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِا  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخا  َْتنَا  ِّبَر  ٍهَّباد ، ِّلُک 

َو َکَتَمْحَر ، َّیَلَع  ْرُْـشناَو  َِکقْزِر ، َباْوبَا  ِمْوَْیلا  اَذـه  یف  َّیَلَع  ْحَْـتِفا  ْمِِهتَمامِِاب ، ینُّصََحتَو  ْمِِهتَّبَحَِمب ، یبُّرَقَتَو  َکـَْیِلا ، ْمِِهب  یلُّسَوَِتبَف  َّمُهّللَا 
.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ْمُهَتَوادَعَو ، ْمُهَضُْغب  یْنبِّنَجَو  َکِْقلَخ ، یِلا  یْنبِّبَح 

یمْوَی َهَکََرب  ینَفِّرَُعت  ْنَا  یتَِبلَط ، َمامَا  ُُهْتمَّدَـقَو  یبَبَـس ، َْکَیِلا  ُُهْتلَعَج  ْنَِمب  َُکلَاْسَاَف  ُّقَح ، ٍهَعافَـش  يذ  ِّلُِـکلَو  ٌباَوث ، ٍلِّسَوَتُم  ِّلُِـکلَو  َّمُهّللَا 
.اذه یماعَو  اذه ، يرْهَشَو  اذه ،

یتَِینالَعَو يرُْـسیَو  يرْـسُعَو  یتَماِقا ، ینْعَظَو َو  یتَظْقَیَو ، یمَْونَو  یئالَبَو  یتَِیفاعَو  یئاخَرَو ، یتَّدِـش  یف  یتَنوُعَمَو ، یعَْزفَم ، ْمُهَو  َّمُهّللَا 
.يرْهَجَو يّرِسَو  َياْوثَمَو ، یبُّلَقَتَو  یئاْسِما ، یحابِْصاَو َو  يِّرِسَو ،

ِقازْرْالا ِباْوبَا  ِقالِْغنِاب  یِنلَْتبَت  الَو  َکِـحْوَر ، ْنِم  ینِْـسیُْؤت  ـالَو  َکـِتَمْحَر  ْنِم  یئاـجَر  ْعَطْقَت  ـالَو  َکـِِلئان ، ْنِم  ْمِِهب  یْنبِّیَُخت  ـالَف  َّمُهّللَا 
َْکنَُدل ْنِم  یل  ْحَْتفاَو  اِهبِهاذَم ، ِجاِتتْراَو  اهِِکلاسَم ، ِدادِْسناَو 
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هب وت  هب  ملـسوت  تکرب  هب  سپ  اـهلاراب   (1) .یمیقتـسم هار  رب  وت  هک  یتسار  هب  هدـب ،) تاجن   ) یئوا رایتخا  بحاـص  نم _  راـگدرورپ 
ار تتمحر  و  نک ، زاب  نم  رب  زورما  ار  تیزور  ياهرد  ناش ، تماما  هب  ما  یگدنهانپ  ناش و  تبحم  هب  منتسج  برقت  و  نانآ ، هطـساو 

.ییاناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وت  نامگ  یب  هک  رادب  رود  ارم  ناش  ینمشد  هنیک و  زا  و  نادرگ ، تقلخ  بوبحم  ارم  نارتسگب و  نم  رب 

ار نانآ  هک  یناسک  دوجو  نمی  هب  سپ  دراد ، یقح  یتعافش  بحاص  ره  و  تسا ، یـشاداپ  ازج و  يا  هدننک  لسوت  ره  يارب  ادنوادخ 
زور و نیا  تکرب  ریخ و  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مداد ، رارق  متساوخرد  شیپاشیپ  ار  نانآ  مدنادرگ و  وت  يوس  هب  مدوخ  هطساو  ببس و 

( یناسانشب ار  شیاه  هار  و   ) یهد دای  نم  هب  ار  ملَاس  نیا  هام و  نیا 

باوخ و و  میالب ، تیفاع و  رد  زین  دـننم و  کمک  هاگهانپ و  مشیاـسآ  یناـسآ و  رد  مه  يراـتفرگ و  یتخـس و  رد  مه  ناـنآ  ایادـخ 
و  ) منوکس لاقتنا و  رد  و  مناهاگماش ، ناهاگحبص و  و  مناهنپ ، راکـشآ و  و  ما ، یناسآ  یتخـس و  و  متماقا ، چوک و  رد  و  ما ، يرادیب 

.مراکشآ ناهنپ و  و  مندنام ،) یقاب 

تتمحر زا  ارم  و  امرفم ، عطق  تتمحر  زا  ار  مدیما  و  نادرگم ، دیما  ان  تششخب  اطع و  زا  ارم  نا  _ شکرابم دوجو  نمی  هب  سپ  ایادخ 
حتف و دوخ  بناج  زا  و  نکن ، شیامزآ  ارم  نآ  بسک  ياه  هار  ندش  دودسم  يزور و  قزر و  ياهرد  ندش  هتـسب  اب  و  نکن ، سویأم 

یشیاشگ

51 ص :

.تسا هدش  سابتقا  دوه  هکرابم  هروس  هیآ 56  زا  رییغت  یکدنا  اب  ترابع  نیا  یبرع  نتم  - 1

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


َنیبِّیَّطلا ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  َنیمِحاّرلا ، ُمَحْرَا  َکَّنِا  اجَْهنَم ، ٍهَعَـس  ِّلُک  یِلاَو  اجَرْخَم ، ٍْکنَـض  ِّلُک  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  اریـسَی ، اْحتَف 
.َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  َنیرِهاّطلا ،

ّمغلا عفرو  جرفلا  بلطل  _20

نم رثکأو  هّللا ، ُعدا  ّینب  ای  لاقف : مالـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  یناتأف  رومُالا  ضعب  یف  تمَمَتغا  ّین  إ  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  دانـسإلاب 
« ُمیحَر ای  ُفوُؤَر  ای  »

یلاعت هّللا  ءامسأب  ًالّسوتم  جرفلا  بلطل  _21

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

ِرَمَْقلاَو ِسْمَّشلاَو  انَکَـس ، ِْلیَّللا  ُلِعاجَو  ِحابْـصْالا ، ُِقلافَو  ِقْزِّرلا ، ُمِساقَو  ِْقلَْخلا ، ُِقلاخ  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال    ُ هّللا ـَِّالا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا 
ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ال  ِمیلَْعلا ، ِزیزَْعلا  ُریدْقَت  َِکلذ  انابْسُح 
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یتسار هب  هد ، رارق  میارب  ینشور  هار  یتعـسو  شیاشگ و  ره  يو  هب س_ یجورخ و  هار  يا  هقیـضم  ره  زا  نادرگ و  مبیـصن  نا  _ سآ
يا نک ) تباجتـسا   ) نـیمآ شرهطم ، كاـپ و  نادـناخ  دـمحم و  رب  دـنوادخ  تـمحر  دورد و  و  یناـنابرهم ، نـیرت  ناـبرهم  وـت  هـک 

(1) نایناهج اه و  ناهج  راگدرورپ 

هودنا مغ و  ندش  فرطرب  شیاشگ و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  متسیب : ياعد 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دانسا  اب 

مزیزع _ر  سپ دندومرف : هدمآ و  مشیپ  مالسلا  هیلع  مظاک _  ماِما  رفعجوبأ _  مراوگرزب )  ) ردپ متـشاد ، یتحاران  هغدغد و  يراک  رد 
.وگب دایز  ار  نابرهم ) رایسب  يا  تفأر و  اب  يادخ  يا  « ) ُمیحَر ای  ُفوؤر  ای   » رکذ ناوخب و  ار  ادخ 

یلاعت دنوادخ  يانسح  ءامسا  هب  لسوت  اب  شیاشگ  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مکیو : تسیب  ياعد 

نابرهم رایسب  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

هدننک می  _ سقت قیالخ و  هدننیرفآ  درادـن ، یکیرـش  چـیه  تساتکی و  هک  تسین ، دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  هک  مهد  یم  تداهش 
هبـساحم هلی  _ سو ار  هاـم  دـی و  _ شروخ شدرگ )  ) شمارآ و هیاـم  ار  هک ش_ب  تسا  یـسک  هاگحبـص و  هدـنفاک  و ش_ يزور ،

تسین و وا  زج  يدوـبعم  چـیه  ، (2) تـسانادرایسب دنمتردق  دـنوادخ  يریگ  هزادـنا  ریدـقت و  هدـیدپ ، نیا  _ت و  سا هداد  رارق  نامز 
ریذپان و تسکش 
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یم لـصاح  يزیچ  دوـجو  هب  ملع  نآ  هلیـسو  هب  هـک  تـسا  يزیچ  ياـنعم  هـب  ریخا  هـملک  و  ملاـع »  » هـملک عـمج  « نیملاـعلا  » هژاو - 1
هب ای  هملک  نیا  نتـسب  عمج  .دـنک  یم  تلالد  لاعتم  قلاخ  دوجو  رب  هک  دـنمان  یم  ملاع »  » تهج نآ  زا  ار  تقلخ  ناـهج  دو و  __ ش

ملاع تاـتابن ، ملاـع  تاداـمج ، ملاـع  دـننام  دـنک  تلـالد  یتسه  ناـهج  تادوجوم  فلتخم  عاونا  فانـصا و  رب  هک  تسا  نآ  تهج 
رب ای  و  توربج و ،...  ملاع  توکلم ، ملاع  توساـن ، ملاـع  دـننام : دریگرب  رد  ار  دوجو  فلتخم  ملاوع  هکنیا  يارب  اـی  تاـناویح و ،... 

لقاع تادوجوم  هب  ملاس  رکذم  عمج  هکنیا  تهج  هب  زین  تغل  ياملع  زا  یخرب  .دنک  تلالد  تقلخ  ناهج  ینامز  فلتخم  ياه  هرود 
نیمه هب  زین  نآرق  تایآ  یخرب  رد  هچ  نانچ  دـنریگ ، یم  رظن  رد  نایناهج  اه و  ناسنا  ملاـع  ياـنعم  هب  ار  نیملاـع »  » دراد صاـصتخا 

 » هب نیملاـعلا »  » هملک رـضاح  همجرت  رد  تهج  نیمه  هـب  َنیِملَاـْعلل .﴾ ٌرْکِذ  ـال   ّ َ َوُـه ِإ ْنِإ  هـیآ ﴿  دـننام  هد ، __ هداـفت ش __ سا ینعم 
.دش همجرت  « نایناهج اهناهج و 

ماعنا هرو  __ هیآ 96 س زا  یئزج  رییغت  کـی  اـب  اـعد ، یبرع  نتم  رد  میلعلا » ِزیزَعلا  ُریدـقت  کـلذ  ِحابـصإلا و ...  ُقلاـف   » تراـبع - 2
تسا هدش  سابتقا 
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يدُْهلِاب ُهَلَسْرَا  ِهیْحَو ، یلَع  ُُهنیمَاَو  هِْقلَخ ، ْنِم  ُُهتَّصاخَو  ُُهتَِصلاخَو  ُُهبیبَحَو ، ُهُّیفَـصَو  ُُهلیلَخَو  ُهُِّیبَنَو  ُهُِّیلَوَو  ُُهلوُسَرَو  ُهُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو 
ِلْهَا یلَعَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ارینُم ، اجارِسَو  ِهنْذِِاب    ِ هّللا َیِلا  ایِعادَو  اریذَنَواریَشب  َنوُکِرْشُْملا ، َهِرَک  َْولَو  هِّلُک  ِنیّدلا  َیلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیدَو 
یِّنِم َغََلب  َکِّقَحَو  ْدَـق  َنیراـّبَْجلا  َّلِذـُمَو  َنینِمْؤُْملا ، َّزِعُمَو  ٍلـیلَذ ، ِّلُـک  َيِّوَقُم  اـی  اریهْطَت  ْمُهَرَّهَطَو  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع    ُ هّللا َبَهْذَا  َنیذَّلا  ِِهْتَیب 

ای َجَرَْفلَا ، ُنمْحَر  ای  َجَرَْفلَا ، ُراّبَج  اـی  َجَرَْفلَا ، ُزیزَع  اـی  َجَرَْفلَا ، ُمیرَک  اـی  ( 12) َجَرَْفلَا ُجِّرَفُم  اـی  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرَا  اـی  یّنَع  ْجِّرَفَف  ُدوُهْجَْملا ،
ُرینُم ای  َچَرَْفلَا ، ُریبَخ  ای  َجَرَْفلَا ، ُریُجم  ای  َجَرَْفلَا ، ُلیقُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُلینُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُلیفَک  ای  َجَرَْفلَا ، ُلیمَج  ای  َجَرَْفلَا ، ُلیلَج  ای  َجَرَْفلَا ، ُمیحَر 

ای َجَرَْفلَا ، ُرْهُط  ای  َجَرَْفلَا ، َُّرب  ای  َجَرَْفلَا  ُریـَصب  ای  َجَرَْفلَا ، ُریدَـف  ای  َجَرَْفلَا ، ُریبَک  ای  َجَرَْفلَا ، ُلیُحم  ای  َجَرَْفلَا  ُلیدـُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُغِّلَبُم  اـی  َجَرَْفلَا ،
، َجَرَْفلَا ُرِهاظ  ای  َجَرَْفلَا  ُرِهاق  ای  ، َجَرَْفلَا ُرِهاط 
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، دنوادخ ّیلو  هک  وا  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  لص  دمحم  یتسار  هب  هک  مهد  یم  تداهـش  و  . (1) تسا تمکحاب 
نیما و  شقلخ ، مامت  نیب  زا  شـصوصخم  هدنب  شبرقم و  هدیزگرب  شبوبحم و  و  تسوا ، هدیزگرب  یمیمـص و  تسود  شربمایپ و  و 

تهارک ناکرشم  هک  دنچ  ره  دنادرگ ، زوریپ  ینید  ره  رب  ار  وا  ات  داتسرف  رـشب  يوس  هب  قح  نید  تیاده و  اب  ار  وا  هک  شیحو ، رب  وا 
دورد هک   (3) تـسا هدنبات  یغارچ  و  وا ، هزاجا  هب  دنوادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  و  هدنهد ، میب  هدنهد و  تراشب  و  ، (2) دنشاب هتشاد 

زا  ) لماک روط  هب  ار  نانآ  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  یناسک  داب ، شا  یمارگ  تیب  لها  وا و  رب  دـنوادخ  تمحر  و 
(4) .تسا هدومن  ریهطت  هابتشا ) هانگ و  عون  ره 

هک تدوخ  قح  هب  مسق  وگروز ، نارگمتـس  هدننک  راوخ  نانمؤم و  شخب  تزع  يا  و  یلیلذ ، راوخ و  صخـش  ره  هدـننک  تیوقت  يا 
مروما رد  و   ) امن فرطرب  نم  زا  ار  یتخس  تقشم و  سپ  تسا ) هدیسر  مناوختسا  هب  دراک   ) هدیسر تیاهن  هب  متقشم  یتخس و  ًاتقیقح 

؛) هدب  ) شیاشگ راوگرزب  يا  ، (5)( مبلط یم  ار (  شیاشگ  وت ) زا  ، ) هدـنهد شیاشگ  يا  .نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  هدـب ) شیاـشگ 
؛) هدب  ) شیاشگ هدنیاشخب ، يا  هدب )  ) شیاشگ قلخ ) روما  هدننک  حالصا  ای   ) رهاق طلـسم و  يا  هدب ؛)  ) شیاشگ ریذپان  تسکـش  يا 
يا هدـب ؛)  ) شیا _ شگ رادرک ، کـین  اـبیز و  يا  هدـب ؛)  ) شیاـشگ مـیظع ، دنمهوکـش و  يا  هدـب ؛)  ) شیاـشگ ناـبرهم ، رایــسب  يا 
يا شیاشگ ؛ اهـشزغل ، زا  هدنرذگرد  يا  شیاشگ ؛ تتامعن ، هب  ناگدنب  هدننک  لئان  يا  شیاشگ ؛ قلخ ، روما  راد  هدهع  تسرپرس و 

ای  ) هدنهد رییغت  يا  شیاشگ ؛ هدـنناسر ، يا  شیاشگ ؛ هدـنبات ، رگنـشور و  يا  شیاشگ ؛ هاگآ ، رادربخ و  يا  شیاشگ ؛ هدـنهدهانپ ،
، انیب رایـسب  يا  شیاشگ ؛ اناوت ، رایـسب  يا  شیاشگ ؛ گرزب ، يا  شیاشگ ؛ هدننک ، لیدبت  يا  شیاشگ ؛ هدـنهد ) هبلغ  هدـننک و  يرای 

يا شیاشگ ؛ هریچ ، طلـسم و  يا  شیاشگ ؛ رهطم ، كاپ و  يا  شیاشگ ؛ تراهط ، یکاـپ و  يا  شیاـشگ ؛ راـکوکین ، يا  شیاـشگ ؛
؛ شیاشگ راکشآ ،
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ای َجَرَْفلَا ، ُدوُدَو  ای  َجَرَْفلَا ، ُبیرَق  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّبَجَتُم  ای  َجَرَْفلَا  ُظیفَح  ای  َجَرَْفلَا  ُرِدَـتْقُم  ای  َجَرَْفلَا  ُطیُحم  ای  َجَرَْفلَا ، ُِرتاس  اـی  َجَرَْفلَا ، ُنِطاـب  اـی 
ای َجَرَْفلَا ، ُمِْعنُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُلِمُْجم  ای  َجَرَْفلَا  ُنِسُْحم  ای  َجَرَْفلَا ، ُدیهَـش  ای  َجَرَْفلَا ، ُدـیعُم  ای  َجَرَْفلَا  ُئِدـْبُم  ای  َجَرَْفلَا  ُدـیجَم  ای  َجَرَْفلَا ، ُدـیمَح 
ای َجَرَْفلَا ، یقاب  ای  َجَرَْفلَا ، ُِعفار  ای  َجَرَْفلَا ، ُِعفاد  ای  َجَرَْفلَا ، ُلِسُْرم  ای  َجَرَْفلَا ، ُيِداه  اـی  َجَرَْفلَا ، ُطِـساب  اـی  َجَرَْفلَا  ُِضباـق  اـی  َجَرَْفلَا ، ُلِـضْفُم 
ای َجَرَْفلَا ، ُعاّفَن  ای  َجَرَْفلَا ، ُحاتُْرم  ای  َجَرَْفلَا ، ُحاَّفَن  ای  َجَرَْفلَا ، ُحاّتَف  اـی  َجَرَْفلَا ، ُباَّوت  اـی  َجَرَْفلَا ، ُباّـهَو  اـی  َجَرَْفلَا ، ُقّـالَخ  اـی  َجَرَْفلَا ، یقاو 

، َجَرَْفلَا ُنِْمیَهُم  ای  ، َجَرَْفلَا ُِّیفَو  ای  َجَرَْفلَا ، یفاکُم  ای  َجَرَْفلَا ، یفاعُم  ای  َجَرَْفلَا ، یفاش  ای  َجَرَْفلَا ، یفاک  ای  َجَرَْفلَا ، ُفوُطَع  اـی  َجَرَْفلَا ، ُفوُؤَر 
ُْرتَو ای  َجَرَْفلَا ، ُدْرَف  ای  َجَرَْفلَا ، ُرِّبَدـُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُرُون  ای  َجَرَْفلَا ، ُدَمَـص  ای  َجَرَْفلَا ، ُدَـحَا  ای  َجَرَْفلَا ، ُنِمُْؤمای  َجَرَْفلَا ، ُرِّبَکَتُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُمالَـس  ای 

ِیلاعَتُم ای  َجَرَْفلَا ، ُئِراب  ای  َجَرَْفلَا  ُمِکاح  ای  َجَرَْفلَا ، ُِملاع  ای  َجَرَْفلَا ، ُثِراو  ای  َجَرَْفلَا ، ُثِعاب  اـی  َجَرَْفلَا  ُِسنُوم  اـی  َجَرَْفلَا ، ُرِـصان  اـی  َجَرَْفلَا ،
، َجَرَْفلَا ُداوَج  ای  َجَرَْفلَا  ُمیکَح  ای  َجَرَْفلَا ، ُمیَلَع  ای  َجَرَْفلَا ، ُِمئاد  ای  َجَرَْفلَا ، ُِمئاق  ای  َجَرَْفلَا ، ُبیُجم  ای  َجَرَْفلَا ، ُرِّوَصُم  ای  َجَرَْفلَا ،
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، رادـهگن هدـننک و  ظفح  يا  شیاشگ ؛ دـنمتردق ، يا  شیاشگ ؛ هدـنراد ، هطاحا  يا  شیاشگ ؛ هدـنناشوپ ، يا  شیاـشگ ؛ ناـهنپ ، يا 
، هدوتـس يا  شیاشگ ؛ بوبحم ، هدـنراد و  تسود  يا  شیاشگ ؛ کیدزن ، يا  شیاـشگ ؛ تمظع ، توربج و  بحاـص  يا  شیاـشگ ؛

يا شیاشگ ؛ دهاش ، هاوگ و  يا  شیاشگ ؛ هدننادرگزاب ، يا  شیاشگ ؛ رگزاغآ ، يا  شیاشگ ؛ هوکـش ، دـجم و  ياراد  يا  شیاشگ ؛
هدنریگ يا  شیاشگ ؛ هدننک ، لضفت  يا  شیاشگ ؛ شخب ، تمعن  يا  شیاشگ ؛ اه ، ییابیز  هدنهد  ماجنا  يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، یکین 

، هدـننک فرطرب  يا  شیاشگ ؛ هدنتـسرف ، يا  شیاشگ ؛ رگتیادـه ، يا  شیاشگ ؛ هدـنهد ، شرتسگ  يا  شیاـشگ ؛ هدـننک ، دودـحم  و 
رایـسب يا  شیاشگ ؛ هدـننیرفآ ، رایـسب  يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، تظافح  يا  شیاشگ ؛ رادـیاپ ، يا  شیاشگ ؛ هدـنرب ، الاب  يا  شیاشگ ؛

يا شیاشگ ؛ هدننک ، اطع  رگتمحر و  رایـسب  يا  شیاشگ ؛ هدنیاشگ ، رایـسب  يا  شیاشگ ؛ ریذپ ، هبوت  رایـسب  يا  شیاشگ ؛ هدنـشخب ،
، هدـننک تیافک  يا  شیاـشگ ؛ تفوطعاـب ، يا  شیاـشگ ؛ تفأراـب ، يا  شیاـشگ ؛ ناـسر ، دوس  رایـسب  يا  شیاـشگ ؛ شخب ، یتحار 
( نامیپ دـهع و  هب   ) رادافو يا  شیاشگ ؛ هدـنهد ، شاداپ  ازج و  يا  شیاشگ ؛ شخب ، تیفاع  يا  شیاشگ ؛ شخب ، افـش  يا  شیاشگ ؛
، شخب ینمیا  يا  شیاـشگ ؛ تـمظع ، ءاـیربک و  ياراد  يا  شیاـشگ ؛ شمارآ ، هیاـم  يا  شیاـشگ ؛ هریچ ، طلــسم و  يا  شیاــشگ ؛

يا شیاشگ ؛ هدننک ، ریبدت  يا  شیاشگ ؛ رون ، يا  شیاشگ ؛ دندنمزاین ) وا  هب  همه  هک   ) يزاین یب  يا  شیاشگ ؛ هناگی ، يا  شیاشگ ؛
ناـهج و ثراو  يا  شیاـشگ ؛ هدــننازیگنارب  يا  شیاـشگ ؛ سنوـم ، يا  شیاـشگ ؛ رواـی ، يا  شیاـشگ ؛ اـتکی ، يا  شیاـشگ ؛ اـهنت ،
؛ شیا _ شگ هبترم ، الاو  يا  شیاشگ ؛ رکتبم ، هدـنروآدیدپ  يا  شیاشگ ؛ رواد ، مکاح و  يا  شیاشگ ؛ اناد ، يا  شیاشگ ؛ نایناهج ،
، اناد رایسب  يا  شیاشگ ؛ اجرب ، رادیاپ و  يا  شیاشگ ؛ اپرب ، راوتـسا و  يا  شیاشگ ؛ هدننک ، تباجا  يا  شیاشگ ؛ شخب ، تروص  يا 

؛ شیاشگ دنمتواخس ، يا  شیاشگ ؛ دنمدرخ ، يا  شیاشگ ؛
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ُّیِفَخ ای  َجَرَْفلَا ، ُعیمَـسای  َجَرَْفلَا  ُناّنَم  ای  َجَرَْفلَا ، ُناّنَح  ای  َجَرَْفلَا ، ُناّیَد  ای  َجَرَْفلَا ، ُلِضاف  ای  َجَرَْفلَا  ُلْدَـع  ای  َجَرَْفلَا ، ُّراَس  اـی  َجَرَْفلَا ، ُّراـب  اـی 
، َجَرَْفلَا ییُْحم  ای  َجَرَْفلَا ، ُثیمُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّسَیُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُلِّهَسُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُمیدَق  ای  َجَرَْفلَا ، ُِرفاغ  ای  َجَرَْفلَا  ُرِشان  ای  َجَرَْفلَا  ُنیعُم  ای  َجَرَْفلَا ،
ای َجَرَْفلَا ، ُدِـصار  ای  َجَرَْفلَا ، ُِقلاخ  ای  َجَرَْفلَا  ینْقُم  ای  َجَرَْفلَا  ینْغُم  ای  َجَرَْفلَا  ُثیغُم  اـی  َجَرَْفلَا ، ُبِّبَـسُم  اـی  َجَرَْفلَا  ُقِزار  اـی  َجَرَْفلَا ، ُِعفاـن  اـی 
ُّیَح ای  َجَرَْفلَا ، ُمیظَع  ای  َجَرَْفلَا ،   ُ هّللَا ای  َجَرَْفلَا  ُذـِئاع  ای  َجَرَْفلَا ، ُثایِغ  ای  َجَرَْفلَا ، ُدـیدَش  ای  َجَرَْفلَا ، ُِظفاح  ای  َجَرَْفلَا  ُِرباج  ای  َجَرَْفلَا  ُرِـضاح 

ای َجَرَْفلَا ، ُرَبْک  ای َا  َجَرَْفلَا ، ُّینَغ  ای  َجَرَْفلَا ، ُّلَجَا  ای  َجَرَْفلَا  ُّزَعَا  ای  َجَرَْفلَا ، ُمَظْعَا  ای  َجَرَْفلَا ، ُّبَر  اـی  َجَرَْفلَا ، یلاـع  اـی  َجَرَْفلَا  ُموُّیَق  اـی  َجَرَْفلَا ،
ُسِّدَـقَتُم ای  َجَرَْفلَا  ُسوُّدـُق  ای  َجَرَْفلَا  ُِکلام  ای  َجَرَْفلَا ، ُنیقَی  ای  َجَرَْفلَا  ُنیبُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُّقَح  اـی  َجَرَْفلَا ، ُرِخا  اـی  َجَرَْفلَا ، ُلَّوَا  اـی  َجَرَْفلَا  ُِّیلَزَا 

ُمِّحَرَتُم ای  َجَرَْفلَا  ُلِّضَفُم  ای  َجَرَْفلَا  ُمیحَر  ای  َجَرَْفلَا ، ُراّهَق  ای  َجَرَْفلَا  ُّدِـمُم  اـی  َجَرَْفلَا ، ُدِّحَوَتُم  اـی  َجَرَْفلَا ، ُدَـحَا  اـی  َجَرَْفلَا ، ُدِـحاو  اـی  َجَرَْفلَا ،
یفاو ای  َجَرَْفلَا  یّکَُزم  ای  َجَرَْفلَا  یفَطْصُم  ای  َجَرَْفلَا  ُمِّلَعُم  ای  َجَرَْفلَا  ُمِرْکُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُمِصاق  ای  َجَرَْفلَا 
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ازج يا  شیاـشگ ؛ تلیـضف ، اـب  يا  شیاـشگ ؛ داد ، لدـع و  مسجت  يا  شیاـشگ ؛ شخب ، يداـش  يا  شیاـشگ ؛ هدـننک ، ناـسحا  يا 
هدید زا   ) ناهنپ يا  شیاشگ ؛ اونش ، رایسب  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ، تمعن  رایسب  يا  شیاشگ ؛ هدنزرو ، رهم  رایسب  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ،
ناسآ يا  شیاشگ ؛ زاغآ ، یب  یلزا و  يا  شیاشگ ؛ هدنزرمآ  يا  شیاشگ ؛ هدـنرتسگ ، يا  شیاشگ ؛ راک ، کمک  يا  شیاشگ ؛ اه )

يا شیاشگ ؛ شخب ، دوس  يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، هدـنز  يا  شیاشگ ؛ هدـنناریم ، يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، راومه  يا  شیاـشگ ؛ هدـننک ،
، شخب تورث  يا  شیاـشگ ؛ هدــننک ، زاـین  یب  يا  شیاـشگ ؛ سرداـیرف ، يا  شیاـشگ ؛ زاـس ، ببــس  يا  شیاـشگ ؛ ناــسر ، يزور 
، هدـننک حالـصا  شخب و  ناماس  يا  شیاشگ ؛ رـضاح ، يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، دـصر  رظان و  يا  شیاشگ ؛ راگدـیرفآ ، يا  شیاشگ ؛
، دـنوادخ يا  شیاـشگ ؛ هدــنهد ، هاـنپ  يا  شیاـشگ ؛ سرداد ، هاـنپ و  يا  شیاـشگ ؛ يوـق ، يا  شیاـشگ ؛ ناـبهاگن ، يا  شیاـشگ ؛

يا شیاشگ ؛ هبترم ، دـنلب  يا  شیاشگ ؛ قیالخ ، روما  ربدـم  میق و  يا  شیاشگ ؛ هدـنز ، يا  شیاـشگ ؛ گرزب ، رایـسب  يا  شیاـشگ ؛
، رتراوـگرزب يا  شیاـشگ ؛ رتریذـپان ) تسکـش  و   ) رتزیزع يا  شیاـشگ ؛ رت ، مـیظع  يا  شیاـشگ ؛ راـیتخا ) بحاـص  و   ) راـگدرورپ
و  ) لوا يا  شیاشگ ؛ زاـغآ ) یب  و   ) یلزا يا  شیاـشگ ؛ دـیآرد ) فصو  هب  هچنآ  زا   ) رتگرزب يا  شیاـشگ ؛ زاـین ، یب  يا  شیاـشگ ؛

دوجو يا  شیاشگ ؛ رگنـشور ، رهاظ و  يا  شیاـشگ ؛ قح ، لاـمک  دوجو و  يا  شیاـشگ ؛ نیرخآ ) و   ) رخآ يا  شیاـشگ ؛ نیتسخن )
، اتکی يا  شیاشگ ؛ بیع ، ره  زا  هزنم  يا  شیاشگ ؛ سدـقم ، كاپ و  رایـسب  يا  شیاشگ ؛ هدـنراد ) و   ) کـلام يا  شیاـشگ ؛ ینیقی ،

يا شیاشگ ؛ طلـسم ، رهاق و  رایـسب  يا  شیاشگ ؛ ناسر ، دادـما  يا  شیاشگ ؛ هناـگی ، درف و  يا  شیاـشگ ؛ اـتمه ، یب  يا  شیاـشگ ؛
يا شیاشگ ؛ نارگمتـس )  ) هدننکـش مهرد  يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، محرت  يا  شیاشگ ؛ هدـنهد ، يرترب  يا  شیاـشگ ؛ ناـبرهم ، رایـسب 

و  ) هدننک افو  يا  شیاشگ ؛ هدننک ، كاپ  يا  شیاشگ ؛ هدننک ، رایتخا  يا  شیاشگ ؛ هدـنهد ، شزومآ  يا  شیاشگ ؛ هدـنراد ، یمارگ 
( هدننک لماک 
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ُرِّدَقُم ای  َجَرَْفلَا ، ُکیلَم  ای  َجَرَْفلَا  ُحـِتاف  ای  َجَرَْفلَا  ُزِواجَتُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُّوُجْرَم  ای  َجَرَْفلَا ، یعاد  ای  َجَرَْفلَا  ُفِّرَـصُم  ای  َجَرَْفلَا  ُفِشاک  ای  َجَرَْفلَا 
ُِقباس ای  َجَرَْفلَا ، ُكِرْدـُم  ای  َجَرَْفلَا  ُقِّدَـصُم  ای  َجَرَْفلَا  ُقِداص  ای  َجَرَْفلَا  ُدِـهاش  ای  َجَرَْفلَا  ُدِّیَُؤم  ای  َجَرَْفلَا  ُدِّهَمُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُفِّلَُؤم  ای  َجَرَْفلَا ،

َجَرَْفلَا ُدُوبعَم  ای  َجَرَْفلَا  ُدِّجَمُم  ای  َجَرَْفلَا  ُرِّخَـسُم  ای  َجَرَْفلَا  ینْفُم  ای  َجَرَْفلَا ، ُرِطاف  ای  َجَرَْفلَا ، ُبیقَر  ای  َجَرَْفلَا  ُفیَطل  ای  َجَرَْفلَا  ُنْوَع  ای  َجَرَْفلَا ،
ِمارْکْالاَو ِلالَْجلا  اَذ  ای  َجَرَْفلَا  ُهَّدُع  ای  َجَرَْفلَا ، ُفْهَک  ای  َجَرَْفلَا ، ُأَجَْتُلم  ای  َجَرَْفلَا  ُناعَتْسُمای  َجَرَْفلَا  ُبوُهْرَم  ای  َجَرَْفلَا  ُّوُعْدَم  ای 

ِْدلَی َْمل  ُدَـمَّصلا *    ُ هّللا ٌدَـحَا *    ُ هّللا َوُه  ُْلق  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب   » ِّقَِحبَو اْیلُْعلا ، ِتاِملَْکلاَو  ینْـسُْحلا ، ِءامْـسْالا  ِهِذـه  ِّقَِحب  َّمُهّللَا 
ٍدَّمَُحم ِلاَو  ٍدَّمَُحم  َّوُدَع  ِْکلْهَا  ( 1 «) ٌدَحَا اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی *  َْملَو 

ِْهیَلَع   ُ هّللا یَّلَص    ِ هّللا ِلوُسَر  ُّوُدَعَو  هّللا  ُّوُدَع  ٌنالُف  َناک  ْنِا  َّمُهّللَا 

60 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


، دیما هیام  يا  شیا ؛ _ شگ هدننک ، توعد  يا  شیاشگ ؛ هدنهد ، رییغت  يا  شیا ؛ _ شگ هودنا ) مغ و   ) هدـننک فرطرب  يا  شیاشگ ؛
هزادـنا و   ) هدـننک ریدـقت  يا  شیاشگ ؛ ردـتقم ، ياورنامرف  يا  شیاـشگ ؛ هدـنیاشگ ، يا  شیاـشگ ؛ هدـننک ، تشذـگ  يا  شیاـشگ ؛

يا شیاشگ ؛ هاوگ ، يا  شیاشگ ؛ هدـننک ، تیوقت  يا  شیاشگ ؛ زاـس ، هنیمز  يا  شیا ؛ _ شگ شخب ، تفلا  يا  شیاـشگ ؛ هدـنریگ )
، روای يا  ؛ شیاشگ هدـنریگ ، یـشیپ  يا  شیاشگ ؛ هدـنبایرد ، يا  شیاـشگ ؛ هدـننک ، قیدـصت  يا  شیاـشگ ؛ رادرک ، راـتفگ و  تسار 
، هدـننک اـنف  يا  شیاـشگ ؛ نیمز ) نامـسآ و   ) هدنفاکـش يا  شیاـشگ ؛ بـقارم ، رظاـن و  يا  شیاـشگ ؛ هدـننک ، فـطل  يا  شیاـشگ ؛

ارف يا  شیاشگ ؛ شتسرپ ، دروم  تاذ  يا  شیاشگ ؛ شخب ، هوکش  يا  شیاشگ ؛ هدنریگ ) تمدخ  هب  و   ) هدننک ریخست  يا  شیاشگ ؛
، هاگهانپ يا  شیاشگ ؛ هانپ ، لحم  يا  شیاشگ ؛ نایوج ، کمک  دیما  هیام  يا  شیاشگ ؛ تبیهرپ ، تاذ  يا  شیاشگ ؛ هدـش ، هدـناوخ 

.يدنمجرا تمظع و  لالج و  بحاص  يا  شیاشگ ؛ گرب ، زاس و  يا  شیاشگ ؛

وگب ناـبرهم ، رایـسب  هدـنیا  _ شخب دـنوادخ  ماـن  هب   ) صـالخا هروس  قحب  تاـملک و  نیرتـالاو  اـه و  ماـن  نیرتهب  نیا  قح  هب  اـهلاراب 
چیه و  تسا ، هدشن  هدییاز  هدازن و  زگره  دندنمزاین ،) وا  هب  همه  و   ) تسا زاین  یب  دنوادخ  تساتکی ، دـنوادخ  هک  تسا  نیا  عوضوم 

، نادرگ دوبان  ار  دمحم  لآ  دمحم و  نمشد   (1)( تسین وا  ياتمه  سک 

( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک   ) ادخ لوسر  ادخ و  نمشد  هک  ینالف _  رگا  اد  _ نوادخ
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َّبَر َنیما  َنیما ، َنیما ، ًالِجاعاباذَـعَو ، ِءاـمَّسلا  َنِم  انابْـسُح  ِْهیَلَع  ْلِْزنَاَـف  ًـالِطاب ، یعَّداَو  اّـقَح  َدَـحَج  ِهتَعیـشَو -  ِهتَّیَّرُذَو  ِهْتَیب  ِلـْهَاَو  ِهلاَو ،
، َنیرَّهَطُْملا َنیلَـسْرُْملا  َکـِئاِیْبنَاَو  َنیبَّرَقُْملا ، َکـِتَِکئالَم  ِّقَِحب  یهِلا  اـی  اـْنثِغَاَو  ِهَجاـْحلا ، ِهِذـه  یف  اـنْکِردَا  َنیِفئاـْخلا ، َناـمَاَو  َنیَملاـْعلا ،

.ِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِهَعافَِشبَو 

، هّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  اَّنِا  ِهَمْحَّرلا ، َماِما  ای  هّللا ِ،  َلوُسَر  اـی  ِمِساـْقلا  اـَبَا  اـی  ِهلاَو ، ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َکـَْیِلا  ُهَّجََوتَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
 ِ .هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  اهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو 

اْنلَّسََوتَو هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  اـی  ٍِبلاـط ، یبَا  َْنب  َّیلَع  اـی  ِنَسَْحلا  اـَبَا  اـی 
 ِ .هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  اهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب 

َیِلا ِِکب  انْعَفْشتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  ِِکب  اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  ِِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انَتالْوَمَو  انَتَدِّیَس  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِءارْهَّزلا ، َهَمِطاف  ای 
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نام و _ سآ زا  يرفیک  شتآ و  وا  رب  درک ، اـعدا  ار  یلطاـب  دومن و  راـکنا  ار  یقح  تسا _  شنایعیـش  هیرذ و  تیب و  لـها  نمـشد  و 
، ناکانمیب تینما  هیام  نایناهج و  اه و  ناهج  راگدرورپ  يا  نیمآ ، نیمآ  تباجا ك_ن )  ) نیمآ نک ، لزان  يروف ) و   ) ناباتـش یباذع 

تکاپ هدش و  هداتـسرف  يایبنا  تهاگرد و  بّرقم  ناگتـشرف  قح  هب  سرب ، نامدایرف  هب  نم  دوبعم  يا  و  بایرد ، تجاح  نیا  رد  ار  ام 
(. داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک   ) دمحم تربمایپ  تعافش  تکرب  هب  و 

(1)، منک یم  ور  وت  يوس  هب  داب ) شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک   ) دمحم تربمایپ  هطساو  هب  نم  انامه  ادنوادخ 

وت هطساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو  هطساو  هب  ام  یتسار  هب  تمحر ، ياوشیپ  يا  ادخ ، هداتسرف  يا  مساقلاابا  يا 
هاگرد دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ  ار  وت  و  میت ، _ سج تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدـش و  لسوتم  دـنوادخ  هاگرد  هب 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ،

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادـخ  تجح  يا  نانمؤم ، ریما  يا  بلاـط ، یبا  نب  یلع  يا  نسحلااـبا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هب میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو  هطـساو  هب  ام  یتسار  هب  ام  يالوم  رورـس و  يا  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  ارهز ، همطاف  يا 
، میتسج تعافش  ادخ  هاگرد  هب  هدش و  لسوتم  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطساو 
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.هّللا َْدنِع  اَنل  یعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  ًهَهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  ِكاْنمَّدَقَو    ِ هّللا

َِکب اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍّیلَع ، َْنب  َنَسَح  ای  ٍدَّمَُحماـبَا ، اـی 
ای هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍِّیلَع ، َْنب  َْنیَـسُح  ای  هّللا ِ،  ِْدبَع  ابَا  ای  هّللا ِ،  َدـْنِع  اَنل  ْعَفْـشا    ِ هّللا َدـْنِعًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو   ،ِ هّللا

 ،ِ هّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح 

هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو 

اْنلَّسََوتَو هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ِْنیَـسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  اـی  ِنَسَْحلا ، اـَبَا  اـی 
َْنب َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج ، ابَا  ای  هّللا ِ،  َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو    ِ هّللا َیِلا  َِکب 

یلَع   ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍِّیلَع ،
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.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ  ار  وت  و 

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادـخ  تجح  يا  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  یلع ، نب  نسح  يا  دـمحمابا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  یلع ، نب  نیـسح  يا  هللادـبعابا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدش و  لسوتم  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هطساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  نیـسحلا ، نب  یلع  يا  نسحلاابا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

ادخ تجح  يا  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  یلع ، نب  دمحم  يا  رفعجابا ، يا 
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ای اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو    ِ هّللا َیِلا  َِکب  انْعَفْـشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ،
انالْوَمَو انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َرَفْعَج  ای  هّللا ِ،  ِْدبَع  ابَا  ای    ِ هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْـشا    ِ هّللا َْدنِع  ًاهیجَو 

اَنل ْعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْـشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا 
 ،ِ هّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍرَفْعَج ، َْنب  یَـسُوم  ای  َمیهاْربِا ، ابَا  ای  هّللا ِ،  َدـْنِع 

 ِ هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا    ِ هّللا َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو    ِ هّللا َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو 

َِکب اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّچََوت  ّانِاانالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  یـسُوم ، َْنب  َّیلَع  ای  ِنَسَْحلا ، َابَا  ای 
َْنب َدَّمَُحم  ای  ٍرَفْعَج ، ابَا  ای  هّللا ِ،  َدـْنِع  اَنل  ْعَفْـشا    ِ هّللا َدـْنِعًاَهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َکـِب  انْعَفْـشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا 

یلَع   ِ هّللا َهَّجُح  ای  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍّیلَع ،
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هاـگرد هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دـنوادخ  هب  تکراـبم  دوـجو  هطـساو  هب  اـم  یتـسار  هب  اـم ، يـالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب 
ادخ دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ  ار  وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدش و  لسوتم  دنوادخ 

.نک تعافش  ام  يارب 

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  دمحم ، نب  رفعج  يا  هللادـبعابا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هطساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  رفعج ، نب  یـسوم  يا  میهارباابا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدش و  لسوتم  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  یـسوم ، نب  یلع  يا  نسحلاابا ، يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

رورس يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  یلع ، نب  دمحم  يا  رفعجابا ، يا 
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ای اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْـشَتْساَو    ِ هّللا َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ،
ّانِا انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  ای    ِ هّللا ِلوُسَر  َْنب  اَی  ٍدَّمَُحم ، َْنب  َّیلَع  ای  ِنَسَْحلا ، َابَا  ای  هّللا ِ.  َْدنِع  اَنل  ْعَفْـشا    ِ هّللا َدـْنِع  ًاهیجَو 
اَنل ْعَفْـشا    ِ هّللا َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْـشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت 

 ،ِ هّللا َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  اـی  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنباَـی  ٍِّیلَع ، َْنب  َنَسَح  اـی  ٍدَّمَُحم ، اـبَا  اـی  هّللا ِ،  َدـْنِع 
َّیِـصَو ای    ِ هّللا َدـْنِع  اَنل  ْعَفْـشا    ِ هّللا َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْـشَتْساَو  هّللا ِ،  َیِلا  َکـِب  اـْنلَّسََوتَو 

َیِلا َِکب  اْنلَّسََوتَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  هِْقلَخ ، یلَع    ِ هّللا َهَّجُح  اـی  هّللا ِ،  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  َحـِلاّصلا ، َفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلا 
 .ِ هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشا  هّللا ِ،  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  هّللا ِ،  َیِلا  َِکب  انْعَفْشَتْساَو  هّللا ِ، 
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هب هدش و  لسوتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دـنوادخ  هب  تکرابم  دوجو  هطـساو  هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  و 
.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ  ار  وت  و  میتسج ، تعافش  ادخ  هاگرد 

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  دـمحم ، نب  یلع  يا  نسحلا ، ابا  يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هطـساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورـس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  یلع ، نب  نسح  يا  دـمحم ، ابا  يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدش و  لسوتم  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 

هطساو هب  ام  یتسار  هب  ام ، يالوم  رورس و  يا  شقلخ ، رب  ادخ  تجح  يا  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  هتسیاش ، نیـشناج  نسح و  یـصو  يا 
ار وت  و  میتسج ، تعافـش  ادخ  هاگرد  هب  هدومن و  لسوت  دنوادخ  هاگرد  هب  وت  هطـساو  هب  میدروآ و  يور  دنوادخ  هب  تکرابم  دوجو 

.نک تعافش  ام  يارب  ادخ  دزن  ادخ ، هاگرد  دنموربآ  يا  میداد ، رارق  نامتاجاح  شیپاشیپ 
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ِهَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِِجئاوَح  ْنِم  ٍهَجاح  َّلُک  اَنل  ِْضقاَو  ٍّمَغ ، َّلُک  اّنَع  ْجِّرَفَو  ٍّمَه ، َّلُک  اّنَع  ْفِشْکاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

، َهَنیـصَْحلا َکَعْرِد  انِْـسْبلَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َْتقَلَخ ، ام  ِعیمَج  ِّرَـش  ْنِم  انْذِـعَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
، اْنیَلَع یَغب  ْنَم  اـنِفْکاَو  اـنَتَعْوَر ، ْنِماَو  اـنَتَرْوَع ، ُْرتْساَو  اـنََتبْرُغ ، ْظَـفْحاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  َکـِْقلَخ ، ِعیمَج  َّرَـش  اـِنقَو 

یفَو َكِْرتِس ، یف  اـْنلَعْجا  َّمُهّللَا  ٍّرَـش ، يذ  ِّلُـک  ِّرَـش  ْنِمَو  ِناـْطلُّسلا ، ِرْوَج  ْنِمَو  ِمیجَّرلا ، ِناـْطیَّشلا  َنِم  انْذِـعَاَو  اـنَمَلَظ  ْنَم  یلَع  انْرُْـصناَو 
َهِلا الَو  َكُذـِئاع ، َعَنَْتماَو  َكُؤانَث ، َّلَجَو  َكُراج ، َّزَع  َکِْعنَم ، یفَو  َكِّزِع ، یفَو  َكِذایِع ، یفَو  َكِزْرِح ، یفَو  َکِفَنَک ، یفَو  َکِـظْفِح ،
ٌِّیلَو َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا ، ِیف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ادـَلَو ، ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا    ِ هّللُدْـمَْحلاَو ُتوُمَی ، يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  َكُْریَغ ،

.َنیعَمْجَا ِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ًالیصَاَو ، ًهَرُْکب    ِ هّللا َناْحبُسَو  اریبْکَت ، ُهْرِّپَکَو  ِّلُّذلا  َنِم 
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زا ار  یمغ  ره  و  امرف ، فر  _ طرب ام  زا  ار  یهودنا  _ه و  غدغد ره  و  _ت ، سرف تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  اد  _ نوادـخ
.زاس هدروآرب  ام  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ياه  تجاح  زا  یتجاح  ره  و  نادرگ ، رود  ام 

دمحم لآ  دمحم و  رب  اهلاراب  هد ، هانپ  يا  هدـیرفآ  هچنآ  مامت  رـش  زا  ار  ام  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
لآ دمحم و  رب  ادنوادخ  .امرفب  تظفاحم  تقلخ  مامت  زا ش_ر  ار  ام  و  ناشوپب ، ام  رب  ار  تمکحتسم  هرز  و  تسرف ، تمحر  دورد و 

و شخب ، ینمیا  ار  نامـسرت  ناشوپب و  ار  ناـمبیع  صقن و  و  رادـب ، ساـپ  تبرغ  رد  ار  اـم  تمرح  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دـمحم 
هدنار ناطیش  رش  زا  و  امرف ، يرای  هدومن  ملظ  ام  هب  هک  یسک  رب  ار  ام  و  نک ، تیافک  هدرک  متـس  ام  هب  هک  یـسک  ربارب  رد  ار  ام  روما 

.رادب ناما  رد  يرش  بحاص  ره  رش  ناطلس و  متس  روج و  و  تهاگرد ) زا   ) هدش

تمکحم عافد  و  يریذـپان ) تسکـش  و   ) تزع هانپ و  ناما و  رد  و  تتیامح ، ظـفح و  و  شزرمآ )  ) _ش شوپ رد  ار  اـم  اد  _ نوادـخ
و تسا ، ناما  رد  نارگید ) رش  زا   ) وت هب  هدنرب  هانپ  و  میظع ، تیانث  حدم و  و  تسا ، زیزع  تسوت  راوج  رد  هک  یـسک  اریز ) ، ) هد رارق 

.تسین وت  زا  ریغ  يدوبعم  چیه 

يدنزرف چیه  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  شیات  ساپ و س_ و س_ ، (1) ما هدرک  لکوت  دریم  یمن  زگره )  ) هک يا  هدنز  يادـخ )  ) رب
ًایوـق ار  وا  و  درادـن ، یناوتاـن  _ت و  لذ يور  زا  يروا  و ي_ تـسین ، شیارب  ییاورناـمرف  رد  یکیرـش  چـیه  و  تـسا ، هدرکن  راـیتخا 

چیه و  . (3) نادـب ) هزنم  یبیع  صقن و  ره  زا  و   ) يوگ حـیبست  هاـگما  هاگحبـص و ش_ ره  ار  دـنوادخ  و  ، (2) رادـب یمارگ  گرزب و 
.داب شیمارگ  نادناخ  مامت  دمحم و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  .گرزب و  هبترم  دنلب  دنوادخ  هطساو  هب  رگم  _ت  سین یتردق  ناوت و 
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ُهَّمُطَو ُهَزْمَغَو ، ُهَتَلیحَو  ُهَشَْطبَو  ُهَتَِلئاغَو  ُهَرْکَمَو  ُهَْدیَک  ُْهنَع  َّبُذَو  ٍنالُف » ِْنب  ِنالُف   » َّرَـش ٍنالُف » ِْنب  ِنالُف   » ِفیعَّضلا َكِدـْبَع  ْنَع  َّفُک  َّمُهّللَا 
ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اَهل ، َّدَرَم  ٍهَعاِسبَو ال  َُهل  َداعَم  ٍمْوَِیب ال  هِمْراَو  ُهَمیرَح ، ِْحبَاَو  اّمَق ، ِءالَْبلِاب  ُهَُّمقَو  اّمَط ، ِباذَْعلِاب 

ٍرِدَتْقُم ٍزیزَع  َذْـخَا  ُهْذُـخَو  ٍلِجا ، َْریَغ  ًالِجاع  اکالَه  ُهِْکلْهَا  َكَدـْنِع ، ْمِِهَتلِْزنَمَو  َْکیَدـَل  ْمِِهتَمْرُح  ِّقَِحبَو  َنیموُصْعَْملا ، ِهَِّمئءْالا  ِّقَِحب  َّمُهّللَا 
َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب 

َكِداـبِع ِّقَِـحبَو  َنیموُـصْعَْملا ، ِهَِّمئءْـالا  ِءـالُؤه  ِّقَِـحبَو  َِکلُـسُرَو ، َکـِئاِیْبنَا  ِّقَِـحبَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِـحبَو  ِمـیظَْعلا ، َکِّقَِحب  َّمُـهّللَا 
ِرْحَْبلاَو ِّرَْبلا  ِیف  َكاعَدَو  َكاجانَو ، َكادان ، ْنَم  ِّقَِحبَو  َنیِحلاّصلا 

َنینِمؤُْـملا یَـضْرَم  یلَعَو  ِهَکَرَبـْلاَو ، ینِْغلاـِب  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْـملا  ِءارَُقف  یلَع  ْلَّضَفَتَو  ْمُـهَجَرَف ، ْلِّجَعَو  ٍدِّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 
یِلا ِّدَّرلاـِب  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِءاـبَرُغ  یلعَو  ِهَمْحَّرلاَو ، ِهَرِفْغَْملاـِب  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  یَتْوَـم  یلَعَو  ِهَِیفاـْعلاَو ، ِءاـفِّشلِاب  ِتاـنِمْؤُْملاَو 

ِلْهَاَو اِنتاّیِّرُذَو  انِجاوْزَاَو  اْنیَِدلاو  یلَعَو  َنیِمناغ ، َنیِملاس  ْمِِهناطْوَا 
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لمع و تدش  يراکدب و  گنرین و  رکم و  و  راد ، زاب  ار  ینالف » دنزرف  ینالف   » رـش ینالف » دنزرف  ینالف   » تفیعـض هدـنب  زا  ادـنوادخ 
ار وا  ایالب  اب  و  نک ، قرغ  باذع  بادرگ  رد  تدش  هب  ار  رورش ) صخش   ) نآ و  رادب ، رود  وا  زا  ار  شا  ییوج  بیع  تناها و  هلیح و 

یتشگزاب چیه  هک  نک  شراچد  یتبیصم  زور  هب  و  نادرگ ، حابم  نارگید ) رب   ) ار شا  هناخ  میرح  و  نک ، وراج  راگزور ) هنحـص  زا  )
.ییاناوت رایسب  زیچره  رب  وت  هک  یتسار  هب  تسین ، شیارب  یتشگرب  چیه  هک  يراتفرگ  تعاس  هب  و  درادن ،

ریخأت نودب  يروف و  یتکاله  هب  ار  وا  تهاگـشیپ  رد  ناشتلزنم  تدوخ و  دزن  ناشتمرح  ساپ  هب  موصعم و  نایاوشیپ  قح  هب  ادنوادخ 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  ، (1) دنمتردق رهاق و  ییادخ  هذخاؤم  نک ، شتازاجم  هذخاؤم و  و  زادنیب ،

قح هب  موصعم و  نایاوشیپ  نیا  قح  هب  و  تناگداتـسرف ، ناربمایپ و  قح  هب  دمحم و  لآ  دمحم و  قح  هب  و  تمیظع ، قح  هب  ادـنوادخ 
، دناوخ ایرد  یکشخ و  رد  ار  وت  دومن و  تاجانم  وت ) اب   ) دز و ادص  ار  وت  هکره  قح  هب  تا و  هتسیاش  حلاص و  ناگدنب 

يرگناوت نامیااب  نانز  نادرم و  يارقف  رب  هدرک و  لضفت  و  ناسرب ، دوز  ار  ناشجرف  تسرف و  تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب 
دارفا رب  و  تمحر ، شزرمآ و  نامیااب  نانز  نادرم و  زا  ناگدرم  رب  و  تیفاـع ، افـش و  نمؤم  نادرم  ناـنز و  زا  ناراـمیب  رب  تکرب و  و 

نادنزرف و نارـسمه و  ردام و  ردپ و  رب  و  رپ ،) تسد  و   ) تمینغ یتمالـس و  اب  ناشنطو  هب  ندـنادرگزاب  تانمؤم  نینمؤم و  زا  بیرغ 
هلئاع
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ُْثیَح ال ْنِمَو  ُبِسَتَْحن  ُْثیَح  ْنِمابِّیَط  ًالالَح  اقْزِر  اْنقُزْراَو  اجَرْخَمَو ، اجَرَف  انِْرمَا  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  ِهَّنَْجلِاب ، ِزْوَْفلاَو  ِراـّنلا  َنِم  ِْقتِْعلاـِب  اـِنتَنازُح 
اَنلَو ًیضِر  ِهیف  ََکل  اّمِم  ِهَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِرُوُما  ْنِم  اهَّلُک  انَِجئاوَح  ِْضقاَو  اناْینُدَو  اِننیِدل  اّنِعَاَو  انَنْأَش ، اَنل  ِْحلْـصَاَو  ٍْریَِخب ، اَنل  ِْمتْخاَو  ُبِسَتَْحن ،

َِکتَعاط یف  اْنلَعْجاَو  ٍماع ، ِّلُـک  یفَو  اذـه  اـنِماع  یف  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِهَِّمئءْـالاَو  ِّیبَّنلا  َهَراـیِزَو  ِمارَْحلا ، َکـِْتَیب  َّجَـح  اـْنقُزْراَو  ٌحالَـص ، ِهیف 
َمَحْرَا ای  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  َلاوْهَاَو  ِتْوَْملا ، ِتارَکَـسَو  ِراّنلاَو  ِْربَْقلاَو  ِْرقَْفلا  َباذَـع  َکـِتَمْحَر  ِلْـضَِفب  اـِنقَو  َنیبِغار ، َِکتَمْدِـخ  یفَو  َنیِّدُِـجم ،

.َنیمِحاّرلا

.یلاعت هّللا  ءاش  یضقت إ ن  هتجاح ، لأسیو  رکّشلا ، هدجَس  دجْسی  ّمث 

ّمهلاو ّمغلا  جیرفت  بلطل  _22

: لاقو دجس  غرف  اذإف  هّرم ، هرشع  ثالث  هانلزنأ  ّانإو  هّرم  دمحلا  امهنم  هدحاو  ّلک  یف  أرقی  نیتعکر  یّلصی  مالسلا :  هیلع  لاق 

، َنیِّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُجمَو  ( 14) ِّمَْغلا َفِشاکَو  ِّمَْهلا  َجِراف  ای  َّمُهّللَا 
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رد تـالک ) _ شم زا   ) يا هراـچ  هار  شیاـشگ و  و  راد ، ینازرا  ار  _ت  شهب هـب  یباـیماک  شتآ و  زا  ییاـهر  نا ) _ مناروـخ ناــن  (و 
.میرب (1) یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  میرب و  یم  نامگ  هک  ییاج  زا  نک  يزور  ام  هب  يا  هزیکاپ  لال و  يزور ح_ و  هدـب ، رارق  نامراک 
و نک ، يرای  نامایند  نید و  روما  رد  ار  ام  و  هدـب ، ناماس  رـس و  ار  نامیاهراک  نوؤش و  و  اـمرفب ، ریخ  هب  متخ  ار  ناـمراک  تبقاـع  و 

نامدایرف هب  و  نک ، هدروآرب  تسا  نآ  رد  ام  حالص  وت و  يدونشخ  هچنآ  رد  هتبلا )  ) ار ترخآ  نید و  روما  هنیمز  رد  نامتاجاح  مامت 
.بایرد ار  ام  سرب و 

ار ام  و  نادرگ ، ام  بیـصن ) و   ) يزور لاس  ره  لاسما و  ار  داب ) نانآ  رب  وت  مالـس  هک   ) همئا ربمایپ و  ترایز  تتمرح و  اب  هناخ  جـح  و 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک  تظفاحم  تمایق  زور  ياه  ساره  سرت و  گرم و  تارکس  شتآ و  ربق و  رقف و  باذع  زا 

.دوش یم  هدروآرب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  هک  دهاوخب ، ار  شتجاح  دروآ و  ياج  هب  رک  هدجس ش_ سپس 

هودنا مغ و  ندرک  فرطرب  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مودو : تسیب  ياعد 

راب دمح و 13  راب  کی  تعکر  ره  رد  و  دروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  دراد ) یهودنا  مغ و  هک  ره  : ) دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دیوگب هتفر و  هدجس  هب  دش  غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  و  دناوخب ، ردق  هروس 

ياعد هد  _ ننک تباـجا  يا )  ) هد غ_م و _ ننک فرطرب  يا )  ) (2) و هودنا نزح و  _يا ) هربا  ) هد _ نیادز هدنیاشگ و  يا  اد  _ نوادـخ
هرا _ چیب رطضم و  ياه  ناسنا 
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.تسا هتفرگ  ماهلا  قالط  هکرابم  هروس  تایآ 2 و 3  زا  اعد ، نتم  رد  ریخا  تارابع  - 1
ترا و __ سخ  » يانعم هب  هک  ت  __ سا هدـمآ  ّرُـضلا »  » هژاو اعد ، نتم  رد  َّمَغلا »  » هژاو ياـج  هب  كردـت “ __ سملا  ” باـتک رد  - 2

.دشاب یم  يراتفرگ »
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اِهب ینَِینُْغتَو  َکَطَخَـسَو ، َکَبَـضَغ  یّنَع  اِهب  ُئِفُْطت  ًهَمْحَر  ینْمَحْراَو  دِّمَُحم ٍ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِهَرِخْـالا ، َمیحَرَو  اْینُّدـلا ، َناـمْحَر  َو 
.َكاوِس ( 15) ْنَّمَع

ِْرمَا یف  یّنِم  ُدوُـهْجَْملا  َغََـلب  َکِّقَحَو  ْدَـق  ( 16) ٍلیلَذ ِّلُک  َّزِعُم  ایَو  ٍدـینَع ، ٍراّبَج  ِّلُک  َّلِذـُم  اـی  لوقیو : ضْرَـالِاب ، َنمیَـالا  ُهّدَـخ  قصلَی  َُّمث 
یّنَع ْجِّرَفَف  اذَک ،» »

جّرفی هناْحبُـس  هّللا  ّنإف  َکلذ ، لثِم  لوقیَو  هتهبج ] یلع   ] هدوجـس یِلا  دوعَی  ّمث  َکلذ ، لـثم  لوقیو : ضْرَـالِاب  رـسیَالا  هّدـخ  قصلی  َّمث 
.هتجاح یضقیو  هّمغ ،

مومهلاو مومغلا  جیرفت  بلطل  _23

ُْهنَع ُفُعْـضَی  ٍبْرَک  ْنِم  ْمَک  ٌهَّدُـعَو ، ٌهَِقث  یب  َلََزن  ٍْرمَا  ِّلُک  یف  یل  َْتنَاَو  ٍهَّدِـش ، ِّلُک  یف  یئاـجَر  َْتنَاَو  ٍبْرَک ، ِّلُـک  یف  یتَِقث  َْتنَا  َّمُهّللَا 
، َْکَیِلا ُُهتْوَکَـشَو  َِکب  ُُهْتلَْزنَا  ُّوُدَْعلا ، ِهیف  ُتُمْـشَیَو  ُقیدَّصلاَو ، ُبیرَْقلاَو  ُدـیعَْبلا  ِهیف  ُلُذْـخَیَو  ُرُومْالا ، ِهیف  ییْعَتَو  ُهَلیْحلا ، ِهیف  ُّلِقَتَو  ُداؤُْفلا 

، ٍهَبْغَر ِّلُک  یهَْتنُمَو  ٍهَجاح ، ِّلُک  ُبِحاصَو  ٍهَمِْعن  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَاَف  ِهینَْتیَفَکَو ، ُهَتْفَشَکَو  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس ، ْنَّمَع  ِهیف  َْکَیِلاابِغار 
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رب و  _ت ، سرف تـمحر  دورد و  _د  مـحم لآ  دـمحم و  ب_ر  ترخآ ، رد )  ) نا _ برهم راـی  _ سب و  اـیند ، رد )  ) هدـنیاشخب يا )  ) و
ریغ زا  ار  و م_ يزاس ، شوماخ  ار  نم  هب  _تب  سن تا  _ي  تیاضران مشخ و  نآ  هلیسو  هب  _ي ك_ه  تمحر _م ك_ن  حر م_ن 

: دیوگب هدنابسچ و  نیمز  هب  ار  دوخ  تسار  هنوگ  سپس  .ینک (1)  زاین  یب  تدوخ 

نالف راـک  دروم  رد  ًاـتقیقح  هک  تدوخ  قح  هب  مسق  ، (2) یلیلذ راوخ و  ره  هدـننک  زیزع  يا  و  یـشکرس ، ربکتم  ره  هدـننک  لیلذ  يا 
.امرف مبیصن  ار  تشیاشگ  سپ  هدیسر ،) مناوختسا  هب  دراک   ) هدیسر تد  تیاهن ش_ هب  متق  _ شم یتخس و 

هدـشرب و یناشیپ  يور  هدجـس  تلاح  هب  هاگ  نآ  دـیوگب ، ار  ترابع  ناـمه  دـننام  هدنابـسچ و  نیمز  هب  ار  شیوخ  پچ  هنوگ  سپس 
.دروآرب ار  شتجاح  دیادزب و  ار  وا  هودنا  مغ و  ناحبس  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  دیوگب ، ار  ترابع  نآ  دننام 

اه هودنا  اه و  مغ  رد  شیاشگ  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  موسو : تسیب  ياعد 

ره رد  وت  و  یـشاب ، یم  یتخـس  ره  رد  نم  دـیما  هیام )  ) وت و  یتسه ، يراتفرگ  ره  رد  نم  ناـنیمطا  هیاـم ) هاـگ و  هیکت  وت (  ادـنوادخ 
هارو دوش ، یم  نازرل  تسـس و  نآ  رد  لد  هک  يراتفرگ  اسب  هچ  ینم ، هناوتـشپ  نانیمطا و  هیاـم )  ) دـیآ یم  شیپ  میارب  هک  یعوضوم 

، تسود کـیدزن و  رود و  صاـخ ) _ شا  ) دـسریم و یگدـنامرد  هب  نآ  رد  اـهراک  و  دوش ) یم  هتـسب  و   ) دوش یم  مک  نآ  رد  هراـچ 
وت هب  ار  نآ  مدروآ و  وـت  هاـگرد  هـب  ار  يراـتفرگ  نآ  و  دـنک ، یم  تتامـش  نآ  رد  نمـشد  و  دـنراذگ ، یم  اـهنت  نآ  رد  ار ) ناـسنا  )

هداد و شیاـشگ  ار  يراـتفرگ  نآ  وت  و  مدومن ، هجوت  وت  يوس  هب  طـقف  هدـنادرگ و  يور  نارگید  زا  هک  یلاـح  رد  مدومن ، تیاـکش 
.يدومن تیافک  نآ  رد  ارم  هدرک و  فرطرب 

.یشیارگ شیاین و  ره  لزنمرس  و  تجاح ، ره  رد  قیالخ )  ) هارمه تمعن و  ره  رایتخا  بحاص  وت  هک  ارچ 
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« يزیزع ره  هدننکراوخ 
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، ٌفوُصْوَم ِفوُْرعَْملِاب  َوُه  ْنَم  ایَو  ٌفوُْرعَم ، ِفوُْرعَْملِاب  افوُْرعَم  ای  ُتاِحلاّصلا ، ُِّمتَت  َِکتَمِْعِنب  ًالِـضاف ، ُّنَْملا  َکـَلَو  اریثَک ، ُدْـمَْحلا  َکَـلَف 
.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َكاوِس ، ْنَم  ِفوُْرعَم  ْنَع  ِهب  ینینُْغت  افوُْرعَم  َِکفوُْرعَم  ْنِم  یْنِلنَا 

جئاوحلا ءاضق  بلطل  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  .4

مالسلا مهیلع  هلآو  دمحمبو  فحصملاب ، ًالّسوتم  جئاوحلا  ءاضقل  _24

یفو یـسرکلا ، هیآو  هحتافلا  امهادـحإ : یف  أرقت  نیتعکر  ّلـصف  دـیدش ، رما  ( 17) کبزح اذإ  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  دانـسإلاب 
: لقو کسأر ، قوف  هعفراو  فحصملا  ذخ  ّمث  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  دمحلا و« هیناثلا :

َفَرْعَا ادَـحَا  ُفِْرعَن  الَو  ِْهیَلَع ، َکِّقَِحبَو  َْکیَلَع ، ِهیف  ُهَتْحَدَـم  ْنَم  ِّلُک  ِّقَِحب  َو  ِهیف ، ٍهَیا  ِّلُـک  ِّقَِحبَو  َکـِْقلَخ ، یِلا  ُهَْتلَـسْرَا  ْنَم  ِّقَِحب  َّمُهّللَا 
.هدعب مامإ  ّلک  دعب  مامإ  ّقحب  .ارشع  َهَمِطاف  ِّقَِحب  ارشع ، ٍِّیلَع  ِّقَِحب  ارشع ، ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  تاّرم ، رشع    ُ هّللَا ای  يدِّیَس  ای  .َْکنِم  َکِّقَِحب 
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یم لماک  هتـسیاش  ياهراک  تتمعن  اب  .تسوت  هتـسیاش  ناوارف  _ي  شخب تمعن  و  وت ، نآ  زا  طـقف  رایـسب  شیاـت  ساپـس و س_ سپ 
زا دوش ، یم  فیـصوت  يراکوکین  هب  هک  یـسک  يا  و  يا ، هدش  هتخانـش  ناسحا  یکین و  اب  هک  يا  هدـش  هتخانـش  دوجوم )  ) يا دوش ،

نیرت ناـبرهم  يا  تتمحر  ب_ه  يزا ، مزاـین س_ یب  وـت  ریغ  یکین  زا  نآ  هط  _ ساو هب  هک  نـک  مبیـصن  یـششخب  اـطع و  تناـسحا 
.نانابرهم

تاجاح ندش  هدروآرب  تساوخرد  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهاعد  _ 4

میرک نآرق  هب  نتسج  لسوت  اب  جئاوح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچ : تسیب و  ياعد 

مالسلا مهیلع  شا  یمارگ  لآ  دمحم و  و 

راذگب زامن  تعکر  ود  ، (1) يدرک دروخرب  یتخس  لکـشم  هب  رگا  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دنـس  رکذ  اب 
يالاب ریگب و  ار  فیرش  فحصم  سپس  ناوخب ، ار  ردق  دمح و  هروس  مود  تعکر  رد  یـسرکلا و  هیآ  دمح و  هروس  لوا  تعکر  رد 

: وگب هداد و  رارق  ترس 

هک سک  ره  هک  یقح  هب  تسا ، نآرق )  ) نآ رد  هک  يا  هیآ  ره  قح  هب  و  يداتـسرف ، تناگدیرفآ  يوس  هب  هک  یـسک  قح  هب  ادنوادخ 
يا دـشاب ، رتاـناد  تدوخ  زا  وت  قح  هب  هک  میـسانش  یمن  ار  سک  چـیه  اـم  و  وا ، رب  وت  قح  هب  و  دراد ، وت  رب  يدومن  شحدـم  نآ  رد 

ره قـح  هب  هنوـگ  نیمه  و  هبترم ) هد   ) همطاـف قـح  هب  هبترم ) هد   ) یلع قـح  هب  هبترم ) هد   ) دـمحم قـح  هب  هـبترم ) هد   ) هللا يا  مرورس ،
یماما ره  زا  دعب  یماما 
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« درک نوزحم  ار  وت  : » يانعم هب  تسا  هدمآ  َکنزَح »  » هژاو َکبَزح »  » هملک ياج  هب  رگید  يا  هخسن  رد  - 1
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.کتجاح هّللا  یضقی  یّتح  کماقم  نم  موقت  ّکنإف ال  کنامز ، مامإ  وه  يّذلا  ّقحلا  مامِالإ  یلإ  یهتنت  یّتح  ارشع ،

جئاوحلا ءاضقل  _25

.ِمیکَْحلا ِناْرُْقلاَو  سیَو  صعیهک  َّبَر  ای  َبوُقْعَیَو ، َقاحِْساَو  َمیهاْربِا  َهِلاَو  یهِلا  ایَو  یتَمِْعن ، یف  یِّیلَو  ایَو  یتَّدِش ، یف  یبِحاص  ای 

.ٍدَّمَُحم ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َُکلَاْسَا  یَجتُْرم ، َْریَخ  ایَو  َِلئُس ، ْنَم  َنَسْحَا  ای  َُکلَاْسَا 

هالصلاو مایصلا  دعب  جئاوحلا  ءاضقل  _25

: لاق نأ  یلإ  .هلالج  ّلج  یلاعت  هّللاب  اهلزنیلف  اعرذ  اهب  قاض  دق  هجاح  هل  تناک  نم  لاق : ّهنأ  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  نع  َيِوُر 

ّمث هبیط ، بیطأـب  ّبیطتی  هباـیث و  فظنأ  سبلی  هعمجلا و  موـی  ّیمطخلاـب  هسأر  لـسغیل  ّمث  هعمجلاو ، سیمخلاو  ءاـعبرألا  موـی  مصیلف 
: نیتعکر یّلصیو  هلبقلا  لبقتسیو  بجتحی  الو  ءامسلا ، قافآ  یلإ  زربیل  ّمث  هلام ، نم  رّسیت  امب  ملسم  ئرما  یلع  هقدص  مّدقی 

اهأرقیف هسأر  عفری  ّمث  هّرم ، هرـشع  سمخ  اهأرقیف  عکری  ّمث  هّرم ، هرـشع  سمخ  ٌدَـحَا »   ُ هّللا َوُه  ُْلق   » باتکلا و هحتاف  یلوُـالا  یف  أرقی 
سمخ

80 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


رگم يزیخنرب  تیاج  زا  یهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  رگا  یـسرب ، تسا  تنامز  ماما  هک  قح  ماما  هب  اـت  یهد  یم  _م  سق ار  ادـخ  راـب  هد 
.دشاب هدروآرب  ار  تتجاح  دنوادخ  هکنیا 

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مجنپ : تسیب و  ياعد 

(1) بوـقعی قاحـسا و  میهاربا و  دوـبعم  نم و  دوـبعم  يا  و  متمعن ، رد  نم  راـیتخا  بحاـص  يا  و  میتخـس ، رد  نم  هارمه  قـیفر و  يا 
هک یـسک  نیرتهب  يا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا   ، (3) راوتـسا ) و   ) میکح نآرق  سی و  (2) و  صعیهک راگدرورپ  يا  مالسلا ، مهیلع 

دورد و ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دیما ، هیام  نیرتهب  يا  هتفرگ و  رارق  تساوخرد  دروم 
.یتسرف تمحر 

زامن هزور و  زا  دعب  جئاوح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مشش :  تسیب و  ياعد 

هب ار  نآ  هدـش  قاـط  نآ  رد  شتقاـط  هک  دراد  یتجاـح  هکره  دومرف : هک  هد  تیاور ش_ مالـسلا  هیلع  اـضرلا  _ن  سحلا یبا  ماـما  زا 
: دومرف هکنآ  ات  دروایب ...  داب  تمظعرپ  شمان  هک  یلاعت  يادخ  هاگرد 

ار شیاهسابل  نیرتزیمت  دیوشب و  یمطخ  لگ  اب  ار  دوخ  رس  هعمج  زور  دریگب ، هزور  ار  هعمج  هبنشچنپ و  هبنـشراهچ و  ياهزور  سپ 
يدرم هب  شلاـم  زا  تـسا  نـکمم  شیارب  هـک  هزادـنا  ره  هـب  سپ  س_ دـیامن ، وـب  _ شوـخ ار  دوـخ  شرطع  نیرتـهب  اـب  _د و  شوـپب

رد درازگ : زامن  تعکر  ود  هدومن و  ور  هلبق  يوس  هب  دـناشوپن و  ار  شرـس  و  دور ، نامـسآ  ریز  هب  سپـس  دـهد ، هقدـص  نامل  _ سم
ار شیوخ  رس  سپس  دناوخب ، ار  نآ  راب  هدومن و 15  عوکر  سپس  دناوخب و  ار  دحا » هللا  وه  لق   » راب باتکلا و 15  هحتاف  لوا  تعکر 

هدرک دنلب  عوکر  زا 
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.تسا هدش  هتفرگ  هرقب  هیآ 133  زا  بوقعی » قاحسإ و  میهاربإ و  َهلإ  و   » ترابع - 1
راـک هب  میرم  هکراـبم  هرو  __ رد س لوا  هیآ  ناوـنع  هب  هک  ت  __ سا میرک  نآرق  هـعطقم  فورح  زا  ي  __ کـی هژاو  ن  __ يا - 2

.تسا هتفر 
.تسا هدش  هتفرگ  سی  هکرابم  هروس  زاغآ  زا  اعد ، نتم  رد  ِمیکَحلا » ِنآرُقلا  سی و   » ترابع - 3
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، هّرم هرشع  سمخ  اهأرقیف  هیناث  دجسی  ّمث  هّرم ، هرشع  سمخ  اهأرقیف  هسأر  عفری  ّمث  هّرم ، هرشع  سمخ  اهأرقیف  دجسی  ّمث  هّرم ، هرشع 
هرشع سمخ  اهأرقیو  مّلـسیو  دّهـشتی  ّمث  هّرم  هرـشع  سمخ  اهأرق  دّهـشتلل  سلج  اذإف  ، هیناثلا هعکرلا  یف  کلذ  لثم  لوقیف  ضهنی  ّمث 

رسیألا هّدخ  عضی  ّمث  هّرم ، هرـشع  سمخ  اهأرقیف  ضرألا  یلع  نمیألا  هّدخ  عضی  ّمث  هّرم ، هرـشع  سمخ  اهأرقیو  ادجاس  ّرخی  ّمث  هّرم ،
: یکبی دجاس  وهو  لوقیف  ادجاس  ّرخی  ّمث  کلذ ، لثم  لوقیف  ضرألا  یلع 

ُهُْریَغ اذَکه  اذَکه َو ال  َوُه  ْنَم  ای  ٌدَحَا ، اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَمَص ، ای  ُدَحَا  ای  ُدِحاو  ای  ُدِجام ، ای  ُداوَج  ای 

ُمَْلعَت ٍزیزَع ، ِّلُک  َّلِذُم  ایَو  ٍلیلَذ ، ِّلُک  َّزِعُم  ای  َُکلالَج ، َّلَج  َکَهْجَو  ِّالا  ٌلِطاب  َکِضْرَا  ِرارَق  یِلا  َکِشْرَع  ْنَُدل  ْنِم  ٍدُوبْعَم  َّلُک  َّنَا  ُدَهْـشَا 
.یّنَع ْجِّرَفَو  ِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یَتبْرُک ،

.کلذ لثم  لوقتو  رسیألا  كّدخ  بلقت  ّمث  اثالث ، کلذ  لوقتو  نمیألا  كّدخ  بلقت  ّمث 

: كدوجس یف  لوقت  يرُخا  هیاورب  جئاوحلا  ءاضقل  _27

َهَجاح یل  ِْضِقا  ُنیبُْملا ، ُّقَْحلا    ُ هّللا َْتنَا  َکَّنِاَف  َكاوِس ، ٌّلِحَمْـضُم  ٌلِطاب  َوُهَف  َکِضْرَا  ِرارَق  یِلا  َکِشْرَع  ْنُدـَل  ْنِم  ٍدُوبْعَم  َّلُـک  َّنِا  َّمُهّللَا 
.تدرأ امیف  ّحلتو  َهَعاّسلا ، َهَعاّسلا  اذَکَو  اذَک 
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مود هدجس  رد  و  دناوخب ، راب  هتشادرب و 15  هدجس  زا  رـس  و  دناوخب ، ار  نآ  راب  هتفر و 15  هدجـس  هب  هاگنآ  دناوخب ، ار  نآ  راب  و 15 
دنیـشن یم  دهـشت  يارب  هک  یماگنه  .دروآ و  ياج  هب  لوا  تعکر  دننام  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  سپـس  دـناوخب ، ار  نآ  راب  زین 15 

دتفارد و هدجس  هب  سپـس  دناوخب ، ار  نآ  راب  زاب 15  دهد و  مالـس  هدناوخ و  ار  دهـشت  هاگ  نآ  دناوخب ، ار  نآ  راب  دهشت 15  زا  لبق 
دننام هداهن و  نیمز  هب  ار  شپچ  هنوگ  هاگنآ  دـناوخب ، ار  نآ  راب  هداهن و 15  نیمز  رب  ار  شتسار  هنوگ  سپـس  دناوخب ، ار  نآ  راب   15

: دیوگب هیرگ  هدجس و  لاح  رد  دتفارد و  هدجس  هب  سپس  دیوگب ، ار  نآ 

هدازن و هک  یـسک  يا  دـندنمزاین ،) وا  هب  همه  هک  (ي  زاین یب  يا  اتکی ، يا  هناگی ، يا  تمظع ، دـجم و  ياراد  يا  دـنمتواخ ، يا س_
.تسین نینچ  نیا  وا  زا  ریغ  سک  چیه  تسا و  نینچ  وا  هک  یسک  يا   (1)، تسین وا  ياتمه  سک  چیه  تسا و  هدشن  هداز 

تمیرک تاذ ) و   ) هجو رگم  تسا  ساسا  یب  لطاب و  تنیمز ، هاگرارق  ات  هتفرگ  تشرع  تحاس  زا  يدوبعم  ره  هک  مهد  یم  تداـهش 
، یناد یم  کین  ار  میراتفرگ  جـنر و  وت  يزیزع ، ره  هدـننک  لیلذ  يا  لیلذ و  ره  هدـننک  زیزع  يا  .داب  تمظعرپ  تهوکـش  تمظع و 

.امرف مبیصن  ار  ملکشم )  ) شیاشگ تسرف و  تمحر  دورد و  شنادناخ  دمحم و  رب  سپ 

نآ دننام  هداهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  هنوگ  سپس  ییوگ ، یم  ار  ترابع  نیا  راب  هس  هتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  تتـسار  هنوگ  هاگ  نآ 
.ییوگ یم  ار 

( رگید یتیاور  هب   ) تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  متفه : تسیب و  ياعد 

: ییوگ یم  هدجس  رد  لامعا ) زا  سپ  )

هک ارچ  تکاپ ، تاذ  زا  ریغ  تسا  یندـش  انف  ساسا و  یب  لطاب و  تنیمز  هاگرارق  ات  تشرع  تحاس  زا  يدوبعم  ره  ًاملـسم  ادـنوادخ 
رارصا و تا  هتـساوخ  رد  .نآلا و  نآلا  امرف ، ریخ  هب  هدروآرب  میارب  ار  تجاح  نالف  نالف و  يرگنـشور ، راکـشآ و  قح و  دنوادخ  وت 

.ینک یم  يراشفاپ 

83 ص :

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  هک  ت  __ سا دـیحوت  هکرابم  هرو  __ تایآ س تقیقح  رد  اعد ، نتم  رد  رخآ  ه  __ لـمج د  __ نچ - 1
.دنا هدومرف  سابتقا  اجنیا  رد 
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یلاعت هّللا  ءانثبًالّسوتم  جئاوحلا  ءاضقل  _28

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

اهیف ْتَّلَکَو  یتَلیح ، اْهنَع  ْتَزَجَع  ْدَق  ٌهَجاح  َّمُهّللا  َِیلَو  َكوُجْرَی ، ْنَا  َِهباجْالِاب  ُهَتْدَعَو  ْنَمَو  َكوُعْدَی  ْنَا  ِءاعُّدلِاب  ُهَتْرَمَا  ْنَم  ٌریدَـج  َّمُهّللَا 
یِلا اهیف  َبَغْرَا  ْنَا  ًیلَْتبُم : ُْهنِم  اَنَا  يذَّلا  ُروُرَْغلا  َيِّوُدَـعَو  ِءوُّسلاـِب ، ُهَراـّمْالا  َیِـسْفَن  یل  َْتلَّوَسَو  یتَرْدـُق ، اـهِمارَم  ْنَع  ْتَفُعَـضَو  یتَقاـط ،

َِکلُّوَطَِتب یْلقَع  َّیَلَع  َتْدَدَرَو  َُکتَْفأَر ، ِقیفْوَّتلِاب  ِیْنتَرَدابَو  َُکتَمْحَر ، یْنتَکَرادَت  یّتَح  یلْکَش ، ِلوُکُّنلا  ِیف  َوُه  ْنَمَو  یْلثِم ، ٍفیعَض 

َتْحَرَـشَو يرِْکف ، ِلـیمْأَّتلِاب  َتْحَّحَـصَو  یُّبل ، ْنَع  يّوُدَـع  َهَعْدُـخ  َْتلَزَاَو  یْبلَق ، َکـَل  ِءاـجَّرلِاب  َْتیَیْحَاَو  َکـِلُّضَفَِتب ، يدْـشُر  ینَتْمَْهلَاَو 
، ََکلًِالئاس َْکیَدَـی  َْنَیب  ِّبَر  َّمُهّللا  ُْتفَقَوَف  ُُهْتلَّمَا ، ام  یِلا  ِلوُصُْولاَو  ُُهتْوَجَر ، ام  ِغُوُلِبب  َزْوَْفلا  َِیل  َتْرَّوَصَو  يرْدَـص  َِکفاعْـسِال  ِءاـجَّرلِاب 

َِکب اِقثاو  َْکَیِلا ، اعِراض 
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یلاعت دنوادخ  شیاتس  انث و  هب  لسوت  اب  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  متشهو : تسیب  ياعد 

، نابرهم رایسب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

تسا راوازـس  يداد  وا  هب  تباجا  هدعو  هک  سک  نآ  دناوخب و  ار  وت  هک  تسا  راوازـس  يدومرف  اعد  هب  رما  ار  وا  هک  سک  نآ  اهلاراب 
هب نآ  رد  متقاط  ناوت و  هدنام و  زجاع  نآ  هراچ  هار  ندرکادیپ  زا  مرکف  هک  تسا  یتجاح  ارم  ادـنوادخ  .دـشاب  هتـشاد  دـیما  وت  هب  هک 

و ، (1) دنک یم  رما  يدب  هب  رایـسب  هک  ما  هراّما  سفن  و  تسا ، هدش  فیعـض  شلح  هار  يوجتـسج  زا  متردـق  هدـش و  راچد  یگتـسخ 
هب يراتفرگ  نیا  رد  هک  دنداد  هولج  ابیز  میارب  ار  بلطم  نیا  متسه  شیامزآ  دروم  وا  دوجو  هطساو  هب  هک  سیلبا )  ) مراکبیرف نمشد 
یپ تتمحر  هک  نیا  ات  .تسا  مدوخ  دننامه  نآ  نامرد  هب  تبسن  فعض  رد  هک  یسک  منک ، عوجر  هجوت و  مدوخ  دننام  یفیعض  درف 

ار ملقع  تیاطع  ششخب و  اب  و  داتفا ، شیپ  نم  هشیدنا ) رکف و   ) زا قیفوت  ندرک  بیصن  اب  تینابرهم  تفأر و  و  تفرگ ، ارف  ارم  یپرد 
، يدنادرگزاب نم  هب 

منمـشد گـنرین  رکم و  و  يدرک ، هدـنز  تدوخ  هب  دـیما  اـب  ار  مبلق  و  يدوـمن ، ماـهلا  نم  هب  ار  متیادـه  هار  تناـسحا  لـضفت و  اـب  و 
تتدعاسم هب  _تب  سن دـیما  اب  و  يدرک ، حیحـصت  ار  مرکف  تلـضف ) هب   ) يراودـیما اب  و  يدومن ، لیاز  مدرخ  لقع و  زا  ار  سیلبا ) )

یم وزرآ  هچ  نآ  هب  یبای  تسد  متـشاد و  دـیما  هچنآ  هب  ندیـسر  اب  ار  یبایماک  و  يدیـشخب ، تعـسو  هدـنادرگ و  هداـشگ  ار  ما  هنیس 
هب هدرک و  تساوخرد  وت  زا  ار  مزاین )  ) هک یلاـحرد  ما  هداتـسیا  تهاگـشیپ  رد  نم  نونکا )  ) هجیتن رد  و  يدرک ، میـسرت  میارب  مدرک 

، مراد دامتعا  تلضف )  ) هب هدومن و  هلان  عرضت و  وت  يوس 
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، ِحالَْفلا َلیبَس  اهِدـْهاَو  ٍحاـَجن ، ِنَْمیَاـِب  یتجاـح  َّمُهّللا  ِحِْـجنَاَق  یتَبْغَر  ِقیدْـصَتَو  یتَِیْنُما ، ِقیقَْحتَو  یتَجاـح ، ِءاـضَق  یف  َکـْیَلَع  ًـالِّکَوَتُم 
َكِداـبِع یلَعَو  ٌِّیلَو ، ٌِّیلَم  َکَّنِا  َکـِتَبِهْوَم ، ِِغباـسَو  َکـَِتباِجا  ِءینَِهب  ِطـیْبتَّتلاَو  ِهاـنْالاَو  ِطوـُنُْقلاَو  ِهَْبیَْخلا  َنِم  َکـِمَرَِکب  َّمُـهّللا  ِینْذِـعَاَو 

.ٌریَصب ٌریبَخ  َكِدابِِعبَو  ٌطیُحم ، ٍءْیَش  ِّلُِکبَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَاَو  ٌِّیفَو  ِهَلیزَْجلا  ِِحئانَْملِاب 

یلاعت هّللا  ءامسأب  ًالّسوتم  جئاوحلا  ءاضقل  _29

، یْلبَی يذَّلا ال  ِهْجَْولِابَو  یفُْطی ، يذَّلا ال  ِروُّنلِابَو  ُماُضی ، يذَّلا ال  ِْکلُْملِابَو  ُماُری  يذَّلا ال  ِّزِْعلِابَو  ُمانَت ، یتَّلا ال  ِْنیَْعلِاب  َکـُلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ْنَا ُّلَذَتُْـست : یتَّلا ال  ِهَِّیبُوبُّرلِابَو  ُّدَُری ، يذَّلا ال  ِمْسْالِابَو  ینْفَت  ـال  یتَّلا  ِهَموُْمیَّدـلِابَو  ُرَهُْقت ، ـال  یتَّلا  ِهَّیِدَـمَّصلِابَو  ُتوُمَت ، ـال  یتَّلا  ِهاـیَْحلِابَو 

« اذَکَو اذَک   » یب َلَعْفَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 

.یلاعت هّللا  ءاش  نإ  یضُقت  کتجاح  رکذتو 
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.ما هدرک  لکوت  وت  رب  متبغر  لیم و  نتسویپ  تقیقح  هب  میوزرآ و  هتساوخ و  ندش  ماجنا  متجاح و  ندش  هدروآرب  رد  و 

( یبای تسد  و   ) يراگتـسر هار  هب  ار  نآ  و  زاس ، هدروآرب  ندـش ) هدروآرب  و   ) تیقفوم هار  نیرت  كرابم  اب  ار  متجاـح  ادـنوادخ  سپ 
ریخأت و يدـیمون و  سأی و  زا  ارم  تریگارف  ياطع  تیاراوگ و  تباجا  اب  ادـخ _ يا  تیراوگرزب _  مرک و  رطاخ  هب  و  امرف ، تیادـه 
هب تـب  _ سن و  يراـیتخا ، بحاـص  و  ناـنیمطا ) دروـم  و   ) زاـین یب  وـت  یتـسار  هـب  اریز ) ، ) رادـب ناـما  رد  ییاتـسیا  یلبنت و  یتـسس و 

تناگدنب هب  تبسن  ،(1) و  يراد هطاحا  يزیچ  ره  رب  ییاناوت و  رایـسب  يزیچ  ره  رب  وت  و  يرادافو ، ناوارف  ياه  شـشخب  اب  تناگدنب 
.ییانیب (2) هاگآ و 

یلاعت دنوادخ  ءامسا  هب  لسوت  اب  تاجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهنو : تسیب  ياعد 

و  ) دوش یمن  هدارا  نآ ) رب  هبلغ   ) هک یتزع  هب  و  دباوخ ، یمن  زگره )  ) هک یمشچ  قح )  ) هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا  انامه  ادنوادخ 
یمن رارق  ندـش ) مک  و   ) ییوـگروز رهق و  دروـم  هک  ییاورناـمرف  تنطلـس و  هب  و  دـنک ) یمن  روـطخ  یـسک  نهذ  هب  نآ  هب  ندیـسر 

هب و  دوـش ، یمن  سردـنم  هنهک و  زگره )  ) هک یمیرک  تاذ )  ) هـجو نآ  هـب  و  دوـش ، یمن  شوماـخ  زگره )  ) هـک يروـن  هـب  و  دریگ ،
انف زگره )  ) هک یندوب  رادـیاپ  هب  و  دوش ، یمن  بوـلغم  روـهقم و  هک  يا  يرـالاس  يرور و  هب س_ و  دریم ، یمن  زگره )  ) هک یتاـیح 
نیا ماـمت  هب  ، ) دوش یمن  هدرم  راوخ ش_ هک  يریبدـت ) و   ) یتّیبوبر هب  و  دوش ، یمن  در  هک  یتفـص ) و   ) یم _ سا نآ  هب  و  دوش ، یمن 
نالف نالف و  نم  دروم  رد  یتسرف و  تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  منک ) یم  تساوخرد  وت  زا  دـش  هتفگ  هک  ییاهزیچ 

.یهد ماجنا  ار  فطل 

.دش دهاوخ  هدروآرب  یلاعت  هللا  نإ ش_ءا  و  يراد ، یم  نایب  ار  دوخ  تجاح  نالف ) نالف و   ) ياج هب  و 
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یلاعت هّللا  ءامسأب  ًالسوتم  نیدلا  ءاضقل  _30

دقو نید ، َّیلعو  لایع  وذ  ّینإ  هّللا  لوسر  نبای  لاقف : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلإ  لـجر  ءاـج  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  دانـسإلاب 
ّمتت نیتعکر  ّلص  ّمث  كءوضو ، غبـساو  أّضوت  هّللا ، دبع  ای  لاقف : هّللا ، ینقزر  هب  ّلجوّزع  هّللا  توعد  اذإ  ًءاعد  ینمّلعف  یلاح ، تّدتـشا 

: لق ّمث  امهیف ، دوجسلاو  عوکرلا 

 ِ هّللا َیِلا  َِکب  ُهَّجََوتَا  ّینِا  هّللا ِ،  َلوُسَر  ای  ُدَّمَُحم  ای  ِهَمْحَّرلا -  ِِّیبَن  َکِِّیبَن  ٍدَّمَحُِمب  َْکَیِلا  ُهَّجََوتَا  ُمیرَک ، ای  ُدِـحاو  اـی  ُمیرَک ، اـی  ُدِـجام  اـی 
ِهب ُُّملَا  اعِـساو ، اقْزِرَو  اریـسَی ، اْحتَفَو  َِکتاحَفَن ، ْنِم  ًهَْحفَن  َکـُلَاْسَاَو  ِهْتَیب ، ِلـْهَا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ٍءْیَـش -  ِّلُـک  ِّبَرَو  َکِّبَر 

.یلایِع یلَع  ِهب  ُنیعَتْسَاَو  یْنیَد ، ِهب  یْضقَاَو  یثْعَش ،
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یلاعت دنوادخ  ءامسا  هب  لسوت  اب  نید  يادا  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  ما : یس  ياعد 

يا درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شیپ  يدرم  دندومرف : هک  هدش  تیاورمالسلا  هیلع  داوج ) ماما   ) رفعجوبا زا  دنس  رکذ  اب 
امرف میلعت  نم  هب  ییاعد  سپ  تسا ، هدش  تخس  متشیعم  تیعضو  مراد و  ندرگ  رب  یضرق  نید و  مراو و  لایع  نم  ادخ  لوسر  رـسپ 

یباداش يوضو  ادخ ، هدنب  يا  دـندومرف : ترـضح  .دـهد  يزور  ارم  دـنوادخ  مناوخ  یم  نآ  اب  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  یماگنه  هک 
: وگب سپس  هدب ، ماجنا  وکین  لماک و  ار  نآ  دوجس  عوکر و  رازگ و  زامن  تعکر  ود  سپس  ریگب ،

يا .تسا  تمحر  ربماـیپ  هک  تربماـیپ  دـمحم  هطـساو  هب  راوگرزب ، میرک و  يا  هناـگی  يا  هدنـشخب ، راوگرزب و  يا  دنمهوکـش ، يا 
تـسا يزیچ  ره  راگدرورپ  تراگدرورپ و  هک  دـنوادخ  يوس  هب  وت  كرابم  دوجو  هطـساو  هب  نم  انامه  ادـخ ، هداتـسرف  يا  دـمحم ،

یم ار  تتمحر  ياه  میـسن  زا  یمیـسن  وت  زا  و  یت ، _ سرف تمحر  دورد و  وا  تیب  لها  دمحم و  رب  ادخ ) يا   ) وت هک  ما ، هدروآ  يور 
یگدنز و   ) منک عمج  ار  ما  یگدـنکارپ  نآ  هلیـسو  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يا  هدرتسگ  يزور  نا و  _ سآ یتیقفوم  حـتف و  مهاوخ و 

.مریگب کمک  مدنزرف  نز و  تشیعم  يارب  يزور  نآ  زا  میامن و  ادا  ار  دوخ  ضرق  و  مهد ) ناماس  رس و  ار  ما 
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(( 3 ))

تاقوألا یف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ 

رهشلا ماّیأ  یف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  .1

نابعش نم  موی  ّلک  یف  _31

ََهبْوَّتلا ُُهلَاْسَاَو  َهّللاُرِفْغَتْسَا ، هّرم : نیعبس  نابعش  نم  موی  ّلک  یف  لاق  نم 

.رارقلا راد  هّلحأو  طارصلا  یلع  ازاوجو  رانلا  نم  هءارب  هل  یلاعت  هّللا  بتک 

نابعش رهش  رخآ  یف  _32

رهـش نم  هعمج  رخآ  یف  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  یلع  تلخد  لاـق : ّهن  يورهلا أ  حـلاص  نب  مالـسلادبع  نع 
هنم یضم  امیف  كریـصقت  هنم  یقب  امیف  كرادتف  هنم ، هعمج  رخآ  اذهو  هرثکأ ، یـضم  دق  نابعـش  ّنإ  تلـصلا  ابأ  ای  یل : لاقف  نابعش ،

: رهشلا اذه  نم  یقب  امیف  لوقت  نأ  نم  رثکأو  لاق : نأ  یلإ 

نم ًاباقر  رهـشلا  اذه  یف  قتعی  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإف  .ُْهنِم  َیَِقبامیف  اَنل  ْرِفْغاَف  ، َنابْعَـش ْنِم  یـضَم  امیف  اَنل  َتْرَفَغ  ْدَـق  ْنُکَت  َْمل  ْنِا  َّمُهّللَا 
.ناضمر رهش  همرحل  رانلا 
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اهنامز تاقوا و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  موس : شخب 

هام ياهزور  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 1

مّظعملا نابعش  هام  زا  زور  ره  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مکیو : یس  ياعد 

دنوادخ زا   ) هبوَّتلا هلأسا  َهللا و  ُرِفغتسا  دیوگب : راب  داتفه  نابعش  هام  زا  زور  ره  رد  هکره  هک ) : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
شیارب ار  طارـص  زا  ندرک  رذگ  شتآ و  زا  ندـش ) رود   ) تئارب دـنوادخ  منک ) یم  تساوخرد  وا  زا  ار  هبوت  مهاوخ و  یم  شزرمآ 

.دنادرگ یم  نکاس  تشهب )  ) يدبا تماقا  هناخ  رد  ار  وا  و  دراد ) یم  ررقم  و   ) دسیون یم 

مّظعملا نابعش  هام  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  مودو : یس  ياعد 

هیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ماما  رب  نابعـش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  هک : هدش  تیاور  تلـصابا )  ) يوره حلاص  نب  هللادبع  زا 
سپ تسا ، نآ  هعمج  نیرخآ  نیا  و  هدش ، يرپس  نابعش  هام  رثکا  شخب  تلـصابا ، يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  مدش ، دراو  مالـسلا 

هدنامیقاب رد  و  دندومرف : هک  نیا  ات  نک ...  ناربج  هدش  يرپس  نآ  زا  هچنآ  رد  ار  تا  یهاتوک  هدنام  یقاب  نآ  زا  هک  يرادقم  نیا  رد 
نآ زا  هچنآ  رد  سپ  يا ، هدـیزرماین  ار  ام  هدـش  يرپس  هک  نابعـش  زا  رادـقم  نآ  رد  رگا  ادـنوادخ  وگب : دایز  ار  تارابع  نیا  هام  نیا 
زا ار  يدایز )  ) ناگدـنب هام  نیا  رد  ناضمر  كرابم  هام  تمرح  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یتسار  هب  اریز  .زرمایب  ار  ام  هدـنام  یقاـب 

.دزاس یم  دازآ  خزود  شتآ 
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ناضمر رهش  لاله  هیؤر  دنع  _33

اوعفراو هلبقلا ، اولبقتسا  نکلو  عباصالاب ، هیلإ  اوریشت  الف  ناضمر  رهش  لاله  علط  اذإ  یتعیش  رـشاعم  لاق : ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  هنع 
(49 :) اولوقو لالهلا ، اوبطاخو  ءامسلا ، یلإ  مکیدیأ 

ٍرُْـسی یف  ُْهنِم  انْمَّلَـسَتَو  ِهیف ، انْمِّلَـسَو  َناضَمَر ، ِرْهَـش  ِمایِِـصل  انْقِّفَوَو  اکَرابُم ، ًـالالِه  اـْنیَلَع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  َنیَملاـْعلا ، ُّبَر    ُ هّللا َکُّبَرَو  اـنُّبَر  »
.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  َِکتَعاِطب ، ِهیف  اْنلِمْعَتْساَو  ٍهَِیفاعَو ،

راطفإلا دنع  _34

: هراطفإ دنع  لاق  نم  لاق : مالسلا  هیلع  هنع 

یلع لخد  ام  هّللا  رفغ  ُمیحَّرلا » ُروُفَْغلا  َْتنَا  َکَّنِا  اَنل ، ْرِفْغاَو  اّنِم  ُْهلَّبَقَتَف  َكِْرمَاـِب ، اـنْرَْطفَا  َکـِقْزِر  یلَعَو  َکـِقیفْوَِتب ، انْمُـص  َکـَل  َّمُهّللَا  »
.هبونذب ناصقنلا  نم  هموص 

دیعلا هالص  یلإ  هجورخ  دنع  _35

، اَنادَه ام  یلَع  ُرَبْک  َا    ُ هّللَا ُرَبْک ، َا    ُ هّللَا ُرَبْک ، َا    ُ هّللَا »
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ناضمر هام  لاله  ندید  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  موسو : یس  ياعد 

هب ناتـشگنا  اب  درک  عولط  ناضمر  هام  لاله  هاگره  منایعیـش ، تعامج  يا  دـندومرف : هک  هدـمآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
هداد رارق  باطخ  دروم  ار  لاله  هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  ناتنات  _ سد هدرکور و  هلبق  فرط  هب  هکلب  دینکن ، هراشا  نآ  يوس 

(1): دییوگب و 

رب یکرابم  لاله  ار  نآ  ادـنوادخ  _ت ، سا نایناهج  اهناهج و  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ وت  ام و  رایتخا ) بحاص  و   ) راـگدرورپ
شیا و _ سآ تلاح  رد  ار  ام  و  شخب ، یتمال  نآ س_ رد  ار  ام  و  اـمرف ، تیاـنع  قیفوت  ناـضمر  هاـم  هزور  يارب  ار  اـم  و  نادرگب ، اـم 

.ییاناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وت  نیقی  هب  رامگب ، تدوخ  تعاطا  هب  هام  نیا  رد  ار  ام  و  ریگب ، لیوحت  نآ  زا  تیفاع 

راطفا ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچو : یس  ياعد 

: دیوگب شراطفا  ماگنه  سک  ره  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

هک یتسار  هب  زرمایب ، ار  ام  ریذپب و  ام  زا  ار  نآ  سپ  میدرک ، راطفا  تقزر  اب  وت  روتسد  اب  میتفرگ و  هزور  تیارب  وت  قیفوت  اب  ادنوادخ 
ینابرهم رایسب  هدنزرمآ و  رایسب  تدوخ  وت 

.دزرمآ یم  ار  هدش  دراو  وا  هزور  رب  شناهانگ  رطاخ  هب  هک  یبیع  صقن و  ره  دنوادخ 

دیع زامن  يارب  نتفر  نوریب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  شیاین  مجنپو : یس  ياعد 

(، دیآرد فصو  هب  هک  نیا  زا   ) تسا رتگرزب  ادخ 
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هللا لص  ادـخ  لو  __ سر هک : دـنا  هدومرف  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  نا  __ شیا مالـسلا و  هیلع  اضر  ماـما  زا  - 1
ِتورَبَجلا ِتوکَلَم  یف  ُفِّرَُـصتُملا  ُعیرّـسلا ، ُِبِئاّدلا  ُعیطملا  ُقلَخلا  اهُّیأ  دندومرف : یم  دندید  یم  ار  هام  لاله  هاگره  ملـسو  لآ  هیلع و 

(. ییامن یم  فرصت  يریگ  هزادنا  ریدقت و  اب  توربج  ملاع  توکلم  رد  هک  ناباتش  هدننک  تکرح  رادرب  نامرف  هدیرفآ  يا  ) ریِدقَتلاب
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.تاّرم ثالث  اهلاقف  انْالبَا ، ام  یلَع  ِهّللُدْمَْحلاَو  ِماْعنْالا ، ِهَمیَهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْک  َا    ُ هّللَا

هفرع موی  یف  _36

َِّمتَاَف ِناسْحْالِاب ، ینَتْأَدـَب  اـمَکَو  َكُْوفَع ، ینْعَـسَْیلَف  َکُْـملِع ، ینَعِـسَو  اـمَکَو  ُمَْلعَت ، اـم  یل  ْرِفْغاَـف  ْمَلْعَا ، َْمل  اـم  َّیَلَع  َتْرَتَس  اـمَک  َّمُهّللَا 
ام ینَتْمَـصَع  امَکَو  َِکتَعاِطب ، یْنمِرْکَاَف  َکَتَِّینادْـحَو  ینَْتفَّرَع  امَکَو  َِکتَرِفْغَِمب ، اهْعَفْـشاَف  َِکتَفِْرعَِمب  ینَْتمَرْکَا  امَکَو  ِناْرفُْغلِاب ، َکَتَمِْعن 

ِمارْکْالا ِلالَْجلا َو  اَذ  ای  ُمیرَک ، ای  ُداوَج  ای  ُْهنِم ، ینَتْمَصَع  َْتئِش  َْول  ام  یل  ْرِفْغاَف  َِکتَمْصِِعب ، ِّالا  ُْهنِم  ُمِصَتْعَا  ْنک  َْمل َا 
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ار وا  و   ) _ت سا رتگرزب  ادـخ  ، (1) درک تیادـه  ار  ام  هکنیا  رطاخ  هب  ساپـس ) ار  وا  و   ) تسا رت  گرزب  ادـخ  تسا ، رت  گرزب  ادـخ 
ار ام  هکنآ  رطاخ  هب  تسا  دنوادخ  صوصخم  شیاتس  ساپـس و  و  ، (2) تـسا هدومن  يزور  ام  هب  نایاپراهچ  زا  هچ  نآ  رب  ساپ ) س_

.دومزآ

.دندومرف رارکت  هبترم  هس  ار  رکذ  نیا  مالسلا  هیلع  ترضح 

هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مششو : یس  ياعد 

میارب زین )  ) مناد یم  هک  ار  ناهانگ ) زا   ) هچ نآ  يدـناشوپ ، نم  رب  مناد  یمن  هک  ار  ناهانگ ) زا   ) نآ چ_ه هک  هنوگ  ناـمه  ادـنوادخ 
ارف ارم  تشـشخب  وـفع و  هک ) تسا  هت  _ سیاـش ) تسا هتفرگرب  رد  ار ) ملاوـحا  و   ) ارم تا  ییاـناد  ملع و  هک  هنوـگ  ناـمه  و  زرماـیب ،

نامه و  نک ، مامت  نم ) رب  مناهانگ   ) شزرمآ اب  ار  تتمعن  يدومن  زاغآ  ار  نم  هب  تبسن  ندرک  یکین  ناسحا و  هک  نانچمه  و  دریگ ،
تا یگناگی  هک  نانچمه  و  نادرگ ، نیرق  تشزرمآ  ترفغم و  اـب  ار  تفرعم  نآ  یتشاد  یمارگ  ارم  تتخانـش  تفرعم و  اـب  هک  هنوگ 

زا ار  مدوخ  ظفح  ییاناوت  دوخ  هچ  نآ  زا  يدرک  ظفح  ارم  هنوگ  نامه  و  رادـب ، یمارگ  تتعاط  قیفوت )  ) اب ارم  يدناسانـش  نم  هب  ار 
یم ظفح  نآ  زا  ارم  يدرک  یم  هدارا  رگا  هک  ار  یهانگ  نآ  زرمایب  میارب  سپ  تیرادهگن ، ظفح و  هط  _ ساو هب  رگم  مت  _ شادن نآ 

.يدنمجرا تمظع و  لالج و  بحاص  يا  راوگرزب ، يا  هدن  _ شخب يا  يدومن ،

95 ص :

جح هروس  هیآ 37  هرقب و  هروس  تایآ 185  رد  هک  تسا  يا  هتـساوخ  هب  لمع  يارب  اعد ، نتم  رد  « انادَه ام  یلع  ُرَبکأ  ُهللا   » ترابع - 1
.تسا نابرق  دیع  جح و  هرابرد  مود  هیآ  و  رطف ، دیع  هزور و  هرابرد  لوا  هیآ  هک  تسا ، هدمآ 

.جح هکرابم  هروس  تایآ 28 و43  هب  دراد  هراشا  « ماعنألا ِهَمیَهب  نم  انقَزَر  ام  یلع  ُربکأ  ُهللا  » ترابع - 2
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(( 4 ))

رومُالا تیقاوم  دنع  مالسلا  هیلع  هتیعدأ 

رتولا تونق  یف  _37

اِنقَو َْتیَطْعَا  امیف  اَنل  ْكِرابَو  َْتیَّلََوت ، ْنَمیف  انَّلََوتَو  َْتیَفاع ، ْنَمیف  اِنفاعَو  َْتیَدَـه  ْنَمیف  انِدـْها  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
َْتَیلاعَتَو انَّبَر  َتْکَرابَت  َْتیَداع ، ْنَم  ُّزَُعی  الَو  َْتَیلاو ، ْنَم  ُّلَُذی  ُهَّنِا ال  َْکیَلَع ، یضُْقی  الَو  یضْقَت  َکَّنِاَف  َْتیَضَق ، ام  َّرَش 

.هّرم نیعبس  ََهبْوَّتلا  ُُهلَاْسَاَو  َهّللا  ُرِفْغَتْسَا  لوقی : ّمث 

هولصلا حاتفتسإ  لبق  _38

 ِ هّللِابَو َهَلیـضَْفلاَو ، َلْضَْفلاَو  َهَلیـسَْولاَو ، َهَجَرَّدلا  ِهلاَو -  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  ادَّمَُحم -  ْغَِّلب  ِهَِمئاْقلا ، ِهالَّصلاَو  ِهَّماّتلا ، ِهَوْعَّدـلا  ِهِذـه  َّبَر  َّمُهّللَا 
ٍدَّمَُحم ِلا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُهَّجََوتَا ، ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلاَو    ِ هّللا ِلوُسَر  ٍدَّمَحُِمبَو  ُحِْجنَتْسَا ،   ِ هّللِابَو ُِحتْفَتْسَا 
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صوصخم تاقوا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  مراهچ : شخب 

رتو تونق  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متفهو : یس  ياعد 

هرمز رد  امرف و  تیاده  يدرک  تیاده  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  ادنوادخ  تسرف ، تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ 
هب يدیشخب  هچ  نآ  رد  و  امرف ، یتسرپرس  يدومن  یتسرپرس  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  و  هد ، تیفاع  يدی  _ شخب تیفاع  هک  یناسک 
رب اضق  مکح و  يارای  ار  یسک  ینک و  یم  اضق  مکح و  وت  نامگ  یب  اریز  رادب ، ظوفحم  تردق  اضق و  رـش  زا  ار  ام  و  هد ، تکرب  ام 

.دوش یمن  زیزع  يراد  نمشد  وت  هک  ار  یسک  و  دوش ، یمن  لیلذ  راوخ و  ینک  يرای  یتسرپرـس و  وت  هک  ار  یـسک  ًاملـسم  تسین ، وت 
.ییالاو هبترم و  دنلب  تسا و  تکربرپ  كرابم و  تدوجو  ام  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ يا 

( مراد هبوت  تساوخرد  وا  زا  مهاوخ و  یم  شزرمآ  ادخ  زا   ) هبوَّتلا هلأسأ  َهللا و  ُرفغتسا  دیوگ : یم  راب  داتفه  سپس 

زامن زاغآ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشهو : یس  ياعد 

دنوادـخ تمحر  دورد و  هک  ار _  دـمحم  هدـش ، هتـشاد  اپرب  زامن  و  لماک ، توعد  نیا  رایتخا ) بحاص  و   ) راـگدرورپ يا  ادـنوادخ 
.ناسرب تلیضف  يرترب و  تعافش و  ماقم  الاو و  تلزنم  هجرد و  هب  داب _  شنادناخ  وا و  ب_ر 

دورد و هک  شکاپ _  نادناخ  ادخ و  لوسر  دمحم  هطـساو  هب  و  مناهاوخ ، ار  تیقفوم  ادخ  يرای  هب  منک و  یم  زاغآ  ادخ  يرای  هب  و 
دورد و دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب  میوـج .) یم  لـسوت  و   ) مروآ یم  يور  دـنوادخ ) هب  _ ) داـب ناـنآ  وا و  رب  دـنوادخ  تـمحر 

تسرف تمحر 
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.َنیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِهَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  اهیجَو  َكَْدنِع  ْمِِهب  یْنلَعْجاَف 

ضئارفلا بیقعت  یف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلع  میلستلا  دعب  ضئارفلا  بیقع 

: لاق نأ  یلإ  ....ُُهتاکََربَو    ِ هّللا ُهَمْحَرَو    ِ هّللا َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ِهتَُّما ْنَع  اِّیبَن  يزَج  ام  َلَْضفَا    ِ هّللا َلوُسَر  ای    ُ هّللا َكازَجَف 

.ٌدیجَم ٌدیمَح  َکَّنِا  َمیهاْربِا ، ِلاَو  َمیهاْربِا  یلَع  َْتیَّلَص  ام  َلَْضفَا  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

قزرلا بلطل  ضئارفلا  دعب  بیقع  یف 

، َنیِلئاّسلا َِجئاوَح  ُِکلْمَی  ْنَم  ای 

َكِدیعاوَِمب َُکل  َاْسَا  .ٌطیُحم  ٌنِطاب  ٌْملِع  َْکنِم  ٍِتماص  ِّلُِکل  َو  ٌدیتَع ، ٌباوَجَو  ٌرِضاح  ٌعْمَـس  َْکنِم  ٍَهلَاْسَم  ِّلُِکل  َنیتِماّصلا ، َریمَـض  ُمَْلعَیَو 
ِتاّماّتلا َِکتاِملَکَو  ِِمئاّدلا ، َکِْکُلمَو  ِرِهاْقلا ، َِکناْطلُسَو  ِهَعِساْولا  َِکتَمْحَرَو  ِهَلِضاْفلا ، َکیدایَاَو  ِهَفِداّصلا ،
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نادرگب (1) تهاگرد  نابرقم  زا  دنموربآ و  تدوخ  دزن  ترخآ  ایند و  رد  ارم  نانآ  كرابم ) دو  _ جو  ) هطساو هب  و 

بجاو ياهزامن  بیقعت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 3

ملسو هلآو  هیلع  هللا  لص  ادخ  لوسر  رب  مالس  زا  سپ  بجاو و  ياهزامن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهنو : یس  ياعد 

: دومرف هکنیا  ات  داب ...  وت  رب  شتاکرب  دنوادخ و  تمحر  ادخ و  لوسر  يا  وت  رب  مالس 

هک یتامحز  تهج  هب  و   ) شتما زا  تباین  هب  يربمایپ  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  دـهد  شاداپ  ار  وت  دـنوادخ  ادـخ ، لو  _ سر يا  سپ 
.داد هدیشک ) ناشیارب 

هب يداتـسرف  تمحر  دورد و  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  یهجو  نیرتهب  هب  تسرف  تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ 
.يدنمهوکش (2) هدوتس و  وت  هک  یتسار 

يزور بلط  يارب  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  ملهچ : ياعد 

زا و   ) دـناد یم  ار  نا  شوماـخ  نورد  نطاـب و  و  تسا ، ناگدـننک  _ت  ساوـخرد تاـجاح  رادراـیتخا ) و   ) کـلام هک  _ي  سک يا 
.دراد و دوجو  ایهم  هدامآ و  یباوج  و  اونـش ) و   ) رـضاح یـشوگ  وت  يوس  زا  یتساوخرد  بلط و  ره  يارب  تسا ،) ربخ  اب  ناـشتاجاح 

.تسا ریگارف  ینورد و  یملع  وت  يوس  زا  یتکاس  درف  ره  يارب 

ییاورنامرف هریچ و  طلـسم و  تردـق  و  تا ، هدرتسگ  تمحر  ناوارف و  ياه  تمعن  و  تا ، هناـقداص  _ت و  سار ياـه  هدـعو  قح  هب 
تلماک ياه  هناشن  تایآ و  و  ترادیاپ ،
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ْنِم َهَِیفاْعلا  ِیُنقُزَْرت  امیف  ینِطْعَاَو  یْنقُزْراَو ، ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیـصاْعلا ، ُهَیِـصْعَم  ُهُّرُـضَت  الَو  َنیعیطُْملا ، ُهَعاط  ُهُعَْفنَت  ْنَمای ال 
.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکلْضَف ،

رجفلا هالص  بیقع  یف  _41

: رجفلا هالص  دعب  لاق  نم  لاق : مالسلا  هیلع  هنع 

« ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  »

.مظعألا هّللا  مسا  اهیف  لخد  ّهنأو  اهضایب ، یلإ  نیعلا  داوس  نم  مظعألا  هّللا  مسا  یلإ  برقأ  ناک 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلا  هالص  دعب  ءاعدلا  _42

اهأرقتف عکرت  ّمث  هّرم ، هرشع  سمخ  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا   » باتکلا و هحتاف  هعکر  ّلک  یف  أرقت  نیتعکر  یّلصت  مالـسلا :  هیلع  لاق 
نم کسأر  تعفر  اذإ  هّرم  هرشع  سمخو  تدجس ، اذإ  هّرم  هرشع  سمخو  ًامئاق ، تیوتسا  اذإ  هّرم  هرشع  سمخو  هّرم ، هرـشع  سمخ 

لعفتف هیناثلا  یلإ  موقت  ّمث  يرخُالا ، هعکرلا  یلإ  ضهنت  نأ  لبق  هّرم  هرـشع  سمخو  هیناثلا  هدجـسلا  یف  هّرم  هرـشع  سمخو  دوجـسلا ،
ءاعدـلاو تلأس ، ام  عیمج  یطُعتو  کل ، رفغ  دـقو  ّالإ  بنذ  یلاعت  هّللا  نیبو  کنیب  سیلو  فرـصنت  ّمث  یلوُالا ، هعکرلا  یف  تلعف  امک 

 : اهدعب

ادِحاو اهِلا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال  َنیلَّوْالا ، اَِنئابا  ُّبَرَو  انُّبَر    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال 

100 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناراک ) هانگ  و   ) ناشکرـس ینامرفان  و  دـناسر ، یمن  يدوس  وا  هب  نارادرب  نامرف  تعاطا  هک  یـسک  يا  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا 
هچ نآ  رد  و  امرف ، اـطع  يزور  نم  هب  تتمحر  لـضف و  زا  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  دـنز ، یمن  يررـض  وا 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  هدب ، تیفاع  نم  هب  ینک  یم  ما  يزور 

حبص زامن  بیقعت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکیو : لهچ  ياعد 

ورین چیه  نابرهم ، رایسب  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  : » دیوگب حبص  زامن  زا  دعب  هکره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ترـضح  زا 
« گرزب رایسب  هبترم  دنلب  دنوادخ  يرای  کمک و  هب  رگم  تسین  یتردق  ناوت و  و 

هدش دراو  دنوادخ  مظعا  مسا  رکذ ، نیا  رد  نیقی  هب  و  دوب ، دهاوخ  رت  کیدزن  نآ  يدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  دنوادخ  مظعا  مسا  هب 
.تسا

ملسو لآ  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مودو : لهچ  ياعد 

هحتاف راـب  کـی  ماـیق  لاـح  رد  تعکر  ره  رد  يرازگ ، یم  زاـمن  تعکر  ود  دـندومرف : زاـمن  نیا  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
رـس زا  سپ  و  یناوخ ، یم  ار  ردـق  هروـس  راـب  عوکر 15  لاـح  رد  هدومن و  عوکر  سپـس  یناوخ  یم  ردـق  هروـس  راـب  باـتکلا و 15 
زین راب  و 15  یناوخ ، یم  هدجس  رد  ار  هروس  نیمه  راب  هتفر و 15  هدجس  هب  سپـس  یناوخ ، یم  ار  نآ  راب  زین 15  عوکر  زا  نتشادرب 

يارب نتـساخرب  زا  لبق  نآ و  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  راب  و 15  راب ، زین 15  مود  هدجـس  رد  و  لوا ، هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ 
ندـناوخ  ) زامن و زا  سپ  يروآ ، یم  اـج  هب  لوا  تعکر  تیفیک  ناـمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  یناوخ ، یم  ار  ردـق  هروس  مود  تعکر 

دنوادخ هک  نیا  رگم  دشاب  هدنامن  یقاب  یهانگ  چیه  یلاعت  دـنوادخ  وت و  نیب  هک  یلاح  رد  يدرگ  یم  غراف  اعد  زامن و  زا  اعد ) نیا 
: تسا رارق  نیدب  زامن  زا  دعب  ياعد  و  دش ، دهاوخ  هداد  وت  هب  يا  هدرک  تساوخرد  هچنآ  مامت  و  دشاب ، هدیزرمآ  ار  نآ 

تسین دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  تسام ، ناینیشیپ  دادجا و  ناردپ و  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  هک  تسین  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه 
تسا هناگی  يدوبعم  هک ) )
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، ُهَدْعَو َزَْجنَا  ُهَدْحَو ، ُهَدْحَو    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال  َنوُکِرْـشُْملا ، َهِرَک  َْولَو  َنیّدلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  ُهاِّیا  ِّالا  ُدـُبْعَن  ال    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال  َنوُِملْـسُم ، َُهل  ُنَْحنَو 
ِتاوامَّسلا ُرُون  َْتنَا  َّمُهّللَا  ٌریدَـق ، ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُهَو  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُکـْلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْـحَو ، َبازْحْـالا  َمَزَهَو  ُهَدـْنُج ، َّزَعَاَو  ُهَدـْبَع ، َرَـصَنَو 

، ُّقَْحلا َكُدـْعَوَو  ُّقَْحلا ، َْتنَاَو  ُدْـمَْحلا ، َکَـلَف  َّنِهیف ، ْنَمَو  ِضْرْـالاَو  ِتاواـمَّسلا  ( 54) ُماّیَق َْتنَاَو  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  َّنِهیف ، ْنَمَو  ِضْرْـالاَو 
َْکَیِلاَو ُتْمَـصاخ  َِکبَو  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُْتنَما ، َِکبَو  ُتْمَلْـسَا ، ََکل  َّمُهّللَا  ٌّقَح  ُراّنلاَو  ٌّقَح ، ُهَّنَْجلاَو  ٌّقَح ، َكُزاـْجنِاَو  ٌّقَح ، َکـُلْوَقَو 

ِلاَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َْتنَا ، ِّالا  َهِلا  یهِلا ال  َْتنَا  ُْتنَلْعَاَو ، ُتْرَرْـسَا  امَو  ُتْرَّخَا  امَو  ُْتمَّدَـق  ام  یل  ْرِفْغا  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ُتْمَکاـح ،
.ُمیحَّرلا ُباّوَّتلا  َْتنَا  َکَّنِا  َّیَلَع ، ُْبتَو  ینْمَحْراَو ، یل ، ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ،

رشع هینامثلا  هعمجلا  موی  نم  نیتعکر  ّلک  بیقع  _43

: تاعکرلا نیب  وعدی  ناک  ّهنأ  نیسحلا  نب  ّیلع  نع  ّيورملا  ءاعدلاب  نیتعکر  ّلک  نیب  وعدت  نا  یغبنیو  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع 
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نید هک  یلاح  رد  میت  _ سرپ یمن  ار  وا  زج  و )  ) تسین دنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  ، (1) میتسه میل  _ ست شربارب ) رد  و   ) شیارب ام  و 
، اتکی ياتکی  تسین  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  ، (2) دنـشاب هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  هک  دنچ  ره  میا ، هدـنادرگ  صلاخ  وا  يارب  ار 
بازحا و همه  ییاهنت  هب  و  دیشخب ، تزع  ار  شهاپس  و  درک ،) زوریپ  و   ) دومن يرای  ار  هدنب ش  و  دیـشخب ، ققحت  ار  شا  هدعو  هک ) )
تسوا و رایتخا  رد  طـقف  یتسه ) ناـهج   ) ییاورناـمرف سپ  تخاـس ،) يرارف  و   ) داد تسکـش  ار  نیکر ) _ شم راـفک و   ) ياـه هورگ 
ره و   ) هک ره  نیمز و  اه و  نامـسآ  رون  وت  ادـنوادخ  _ت(3) . ساناوت رایـسب  يزیچ  ره  رب  وا  و  تسوا ، صوصخم  ساپـس  شیاتس و 

و  ) هک ره  نیمز و  اه و  نامسآ  هدنرادهگن  هدننک و  اپرب  وت  و  تسوت ، يارب  شیاتس  ساپس و  سپ  ، (4) یشاب یم  تساه  نآ  رد  هچ )
ماجنا قح و  تنخ  و س_ قح ، تا  هدـعو  و  یقح ، وت  و  تسوت ، راوازـس  شیاتـس  ساپـس و  سپ  یـشاب ، یم  تساه  نآ  رد  هچ ) ره 

وت هب  و  مدرک ، وت  میلـست  ار  مدوخ  اهلاراب  .تسا  قح  خزود )  ) شتآ قح و  _ت  شهب و  _ت ، سا قح  تندـی  _ شخب ققحت  نداد و 
وت هاگـشیپ  هب  ار  فلتخم ) دراوم  رد   ) يرواد مدرک و  هلداـجم  نارگید ) اـب   ) وـت هطـساو  هب  و  مدوـمن ، لـکوت  وـت  رب  مدروآ و  ناـمیا 

ناهنپ هچ  نآ  مداد و  ماجنا  ًادـعب  ای  ًـالبق  هک  ار  هاـنگ ) زا   ) هچ نآ  مراـگدرورپ ، يا  مراـیتخا ، بحاـص  يا  مراـگدرورپ ، يا  مدروآ ،
تمحر دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  و )  ) ینم دوبعم  وـت  زرماـیب ، میارب  ار  مدوـمن  راکـشآ  اـی  هدرک 
رایـسب ریذـپ و  هبوت  رایـسب  تدوخ  وت  نیقی  هب  اریز ) (، ) ریذـپب ار  ما  هبوت  و   ) نک هبوت  نم  رب  نک و  محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  تسرف و 

.(5) ینابرهم

هعمج زور  هناگ  هدجه  تاعکر  زا  تعکر  ره  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  موسو : لهچ  ياعد 

هلصاف اب   ) تعکر ششو  یناوخ ، یم  زامن  تعکر  شش  هعمج ) زور   ) دادماب رد  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
زین رگید  تعکر  ود  و  تعکر ، اعومجم 18  رگید و  تعکر  شش  یتدم  زا  سپ  دوش و  یم  تعکر  عومجم 12  هک  نآ  زا  سپ  يا )

هک یناوخب  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  لوقنم  ياعد  تعکر ، ود  ره  نیب  هک  تسا  هتسیاش  و  یناوخ ،) یم   ) رهظ ماگنه 
: دندناوخ یم  زامن  ياه  تعکر  نیب  ار  اعد  نیا  ناشیا 

(: یناوخ یم  تسخن (  تعکر  شش  زا  لّوا  تعکر  ود  زا  سپ  .أ 
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یَّمَـس ْنَم  اَی  اَیاَطَْعلا  َباَّهَو  اَـی  َکـِب  اَّلِإ  ِْقثَی  َْمل  َکـِْلبَِحب َو  َمَصَتْعا  َكِّزِع َو  َیلِإ  َأََـجل  َو  ( 55) َِکب َذاَع  ْنَم  ِهَمْرُِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِهیَلَع ُماَلَّسلا  َِکتاَکََرب َو  ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َِکتاَوَلَـص َو  ِلَْضفَِأب  َنیِّیِـضْرَْملا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َباَّهَْولا  ِهِدوُج  ْنِم  ُهَسْفَن 

ًاـجَرَف َو يِْرمَأ  ْنـِم  ِیل  ْلَـعْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَـمْحَر  ْمِهِداَـسْجَأ َو  ْمِـهِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمِْـهیَلَع َو 
َتئِش اَمَک  َْتئِش  ُْثیَح  َْتئِش  اَم  اَّلِإ  ُنوُکَی  َال  ُهَّنِإَف  َْتئِش َو  َْفیَک  َْتئِش َو  یَّنَأو  َْتئِش  اَّمِم  ًابِّیَط  ًالاَلَح  ِیْنقُزْرا  ًاجَرْخَم َو 

يَرْخُأ ٍهَیاَوِر  ْنِم  ِءاَعُّدلَا  ِیف  ٌهَداَیِز 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  َِکباَقِع  ِهَّدِِشل  َُکفاََخت  یِسْفَن  َِکتَمْحَر َو  ِهَعَِسل  َكوُجْرَی  ِیْبلَق  َّنِإ  َّمُهَّللَا 

َِکتَمْحَِرب َّیَلَع  َلَّضَفَت  َِکتَعاَط َو  ِءاَِیلْوَأ  ْنِم  ِینَلَعَْجت  َکِطَخَس َو  ْنِم  ِینَِیفاَُعت  َكَرْکَم َو  ِینَنِمُْؤت  ْنَأ  َو 

ِناَمْرِْحلَا ِراَن  ِعْفَس  ِّدَّرلَا َو  ِهَْبیَخ  ْنِم  ِینَمَحَْرت  َكِداَبِِعل َو  ِلُّلَذَّتلَا  ِنَع  َِکلْضَف  ِهَعَِسب  ِینَفِّرَُشت  َِکتَرِفْغَم َو  َو 

ُلوُقَت ِْنیَتَعْکَر َو  یِّلَُصتَف  ُموُقَت  َُّمث 
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هب وت  زج  و  هدز ، گنچ  تنامسیر  هب  و  هدش ، هدنهانپ  تتّزع  هب  و  هدرب ، هانپ  تدوخ  هب  وت ) زا   ) هک سک  نآ  تمرح  قح و  هب  اهلا  راب 
مرک دوج و  ببـس  هب  هک  نآ  يا  اه ، شـشخب  هدنـشخب  يا  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  تسا ، هدرکن  داـمتعا  هیکت و  يرگید  دوجوم 

نیرترب اب  دنأوت -  تیاضر  دروم  ناگدیدنـسپ و  هک  دّمحم -  لآ  دّمحم و  رب  هدیمان ، هدنـشخب ) رایـسب   ) باّهو ار  دوخ  شا  هدرتسگ 
حاورا رب  ناـنآ و  رب  وا و  رب  مالـس  و  هد ، تکرب  ناـنآ  هب  تتاـکرب  نیرترب  اـبو  تسرف ، تمحر  دورد و  تیاـه ) تمحر  و   ) اـهدورد

(. داب ریزارس  نانآ  رب   ) شیاه تکرب  دنوادخ و  تمحر  داب و  ناش  ( رّهطم  ) ياه ندب  و  كاپ ) )

رارق یتفر  نورب  هار  شیاشگ و  میاه ) يراتفرگ  و   ) اهراک هب  تبسن  میارب  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 
، يا هتساوخ  هک  تیفیک  ره  هب  اجک و  ره  زا  و  يا ، هدرک  هدارا  هک  هچ  نآ  زا  امرف ، يزور  نم  هب  یکاپ  لالح و  يزور  قزر و  و  هد ،

.یهاوخب وت  هک  تیفیک  ره  هب  و  نامز ) ره  و   ) اج ره  يا و  هدومرف  هدارا  وت  هچ  نآ  رگم  دبای  یمن  قّقحت  يزیچ  نامگ  یب  هک  ارچ 

تّدش رطاخ  هب  مسفن  و  دراد ، دـیما  وت  هب  تتمحر  تعـسو  ببـس  هب  ملد  اهلا  راب  تسا : هدـش  هفاضا  تارابع  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 
نمیا تتازاـجم  رکم و  زا  ارم  و  یتسرف ، تمحر  دورد و  دّـمحم  لآو  دّـمحم  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  اذـل  دـسرت ، یم  وت  زا  ترفیک 

نم رب  تشیاشخب  ترفغم و  تمحر و  اب  و  ینادرگ ، تتعاط  باحـصا  ایلوا و  زا  و  يراد ، تمالـس  هب  تبـضغ  مشخ و  زا  و  يزاـس ،
نم رب  و  يراد ،) نوصم   ) تناگدـنب ربارب  رد  يراوخ  راهظا  زا  هدیـشخب و  تفارـش  ارم  تماعنا  لضف و  یگدرتسگ  اب  و  ینک ، لّضفت 

.یشخب تاجن  تفطل ) زا   ) تیمورحم شتآ  يراوخ ) و   ) شزوس ما و  هتساوخ  ّدر  ببس  هب  يدیمون  زا  هدروآ و  محر 

(: یناوخ یم   ) تسخن تعکر  شش  زا  مراهچ  مّوس و  تعکر  ود  زا  سپ  .ب و 
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ِهِیف ُتْدُع  َُّمث  ُْهنِم  َْکَیلِإ  ُْتُبت  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ  یِّنِإَف  َْکیَلَع  ُْتأَرَتِْجا  َُکْتیَصَع َو  اَمَک  َّمُهَّللَا 

اَْهیَلَع ُتیِوَق  ِیتَّلَا  یِصاَعَْمِلل  َكُرِفْغَتْسَأ  ِِهب َو  ِفَأ  َْمل  یِسْفَن َو  یَلَع  ِِهب  ََکل  ُْتیَأَو  اَِمل  َكُرِفْغَتْسَأ  َو 

اَنَأ اَنَأ  َْتنَأ َو  َْتنَأ  َکَّنِإَف  َکَهْجَو  ِِهب  َتْدَرَأٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ِینََطلاَخ  اَم  ِّلُِکل  َكُرِفْغَتْسَأ  َِکتَمِْعِنب َو 

ِقْطُّنلَا ِنَع  َكِرْکِِذب  ِیناَِسل  ْسِبِْحا  ِیْنیَع َو  ِیف  اَْینُّدلَا  ِرِّغَص  ِیْبلَق َو  ِیف  َروُّنلَا  ِمِّظَع  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

َكِداَبِع يِْدیَأ  ِیف  اَّمَع  ِِهب  َِینْغَتْسَأ  یَّتَح  َكَْدنِع  ِیل  َتْرَّدَق  اَم  َبَلَط  ِینِفِْکا  ِتاَوَهَّشلَا َو  َنِم  یِسْفَن  ْسُرُْحا  َکیِضُْری َو  اَِمب َال 

ُلوُقَت َهَِثلاَّثلَا َو  ِْنیَتَعْکَر  یِّلَُصتَف  ُموُقَت  َُّمث 

�يدا�نَف ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضا�غُم  َبَهَذ  ْذِإ  ُنوُّنلَا -  وُذ  ِِهب  َكاَعَد  اَِمب  َُکلَأْسَأ  َكوُعْدَأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 

َكوُعْدَأ اَنَأ  َكُْدبَع َو  َوُه  َكاَعَد َو  ُهَّنِإَف  ّظلَا 
�

َنیِِملا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَنا�ْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ْنَأ �ال  ِتا�ُملُّظلَا  ِیف 

ُبوُّیَأ ِِهب  َكاَعَد  اَِمب  َّمُهَّللَا  َكوُعْدَأ  ُْهنَع َو  َتْجَّرَف  اَمَک  یِّنَع  ْجِّرَفَف  َُکلَأْسَأ  اَنَأ  ََکلَأَس َو  َكُْدبَع َو  اَنَأ  َو 

یِّنَأ يَداَنَف  ُّرُّضلَا  ُهَّسَم  ْذِإ 

106 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  یهانگ  نآ  هب  تبـسن  ًاعقاو  مه ) لکـش  نامه  هب   ) سپ مدرک ، یخاتـسگ  وت  رب  مدومن و  ینامرفان  ار  وت  هک  هنوگ  نامه  اهلا  راب 
مداد هدعو  مسفن  دض  رب  هچ  نآ  هب  تبسن  و  مبلط ، یم  شزرمآ  وت  زا  متـشگزاب  هانگ  نآ  هب  سپـس  یلو )  ) مدومن هبوت  تیوس  هب  نآ 

رب تدوخ  تمعن  هطساو  هب  هک  ییاه  ینامرفان  اه و  تیصعم  هب  تبـسن  .مهاوخ و  یم  شزرمآ  وت  زا  مدرکن  افو  هدعو  نادب  سپـس  و 
بـسک دـصق  هب  هک  يریخ  راک  ره  رد  هک  یـصلاخان  تین  ره  هب  تبـسن  .مبلط و  یم  شزرمآ  وت  زا  مدرک  ادـیپ  ییاناوت  اه  نآ  ماجنا 

.منم نم  ییوت و  وت  ًاملسم  اریز  مهاوخ ، یم  شزرمآ  وت  زا  دش ) هتخیمآ  میهلا  تین  اب  و   ) درک روطخ  منهذ  هب  مداد  ماجنا  وت  تیاضر 

ملد رد  ار  ینـشور  رون و  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ  هدـش : هفاضا  تمـسق  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 
هچ نآ  هب  مّلکت  زا  تدوخ  دای  رکذ و  هب ) نتخاس  لوغشم   ) اب ار  منابز  و  نادرگ ، راوخ  کچوک و  مم  _ شچ رد  ار  ایند  و  امرف ، دایز 

شیپ هک  یقزر  نآ  بلط  هب  تبـسن  ارم  و  امرف ، تظفاحم  اـه  توهـش  هب ) نتخادرپ   ) زا ار  مسفن  و  رادزاـب ، دزاـس  یمن  دونـشخ  ار  وت 
.امرف تیافک  مدرگ  زاین  یب  تسوت  ناگدنب  ناتسد  رد  هچ  نآ  زا  نآ  هلیسو  هب  ات  يدرک  رّدقم  میارب  تدوخ 

(: ییوگ یم   ) تسخن تعکر  شش  زا  مشش  مجنپ و  تعکر  ود  زا  دعب  و  ج -

نادب ار  وت  مالـسلا  هیلع  نونلا ) وذ   ) سنوی ترـضح  هک  يزیچ  نامه  اب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  مناوخ و  یم  ار  وت  هنیآ  ره  ایادخ 
سپ تشاد  میهاوخن  ّطلـست  تردق و  وا  رب  ام  هک  درک  نامگ  سپ  تفر ، شموق ) شیپ  زا   ) بضغ مشخ و  اب  هک  ماگنه  نآ   » .دناوخ

و) ، ) منادیم اّربم  یصقن  بیع و  ره  زا  ار  وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چیه  اراگدرورپ )  ) هک درک  ادن  یهام ) مکش   ) اه یکیرات  نآ  رد 
دناوخ ارف  ار  وت  وا  نامگ  یب  سپ  يدومرف ، تباجا  ار  شا  هتساوخ  هجیتن  رد  »1 و  ما هدوب  ناراک ) هنگو  ناراک (  متس  زا  نم  هنیآ  ره 

وت زا  زین )  ) نـم درک و  تساوـخرد  وـت  زا  .مأوـت و  هدـنب  هـک  یلاـح  رد  مناوـخ  یم  ار  وـت  زین )  ) نـم و  دوـب ، وـت  هدـنب  هـک  یلاـح  رد 
.يداد شیاشگ  ربمایپ ) سنوی   ) وا هب  تبسن  هک  هنوگ  نامه  امرف  مبیصن  یشیاشگ  میاه  يراتفرگ  هب  تبسن  اذل  منک ، یم  تساوخرد 
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ْجِّرَفَف َُکلَأْسَأ  اَنَأ  ََکلَأَس َو  َكُْدبَع َو  اَنَأ  َكوُعْدَأ َو  اَنَأ  َكُْدبَع َو  َوُه  َكاَعَد َو  ُهَّنِإَف  ُْهنَع  َتْجَّرَفَف  َنیِمِحا�ّرلَا  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  ُّرُّضلَا َو  َِینَّسَم 
َوُه َكاَعَد َو  ُهَّنِإَـف  ُْهنَع  َتْجَّرَفَف  ِنْجِّسلَا  ِیف  َوُه  ْذِإ  ِِهلْهَأ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َْتقَّرَف  ْذِإ  ُفُسُوی  ِِهب  َكاَـعَد  اَِـمب  َكوُعْدَأ  ُْهنَع َو  َتْجَّرَف  اَـمَک  یِّنَع 

َكوُعْدَأ ُْهنَع َو  َتْجَّرَف  اَمَک  یِّنَع  ْجِّرَف  َُهل َو  َْتبَجَتِْـسا  اَمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  َُکلَأْسَأ  اَنَأ  ََکلَأَس َو  َكُدـْبَع َو  اَنَأ  َكوُعْدَأ َو  اَنَأ  َكُدـْبَع َو 
ٍدَّمَُحم َو یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  اَنَأ  َكُولَأَس َو  َكُدِیبَع َو  ْمُه  َكْوَعَد َو  ْمُهَّنِإَف  ْمَُهل  َْتبَجَتْـساَف  َنوُِّیبَّنلَا  ِِهب  َكاَعَد  اَِمب  َُکلَأْسَأ  َّمُهَّللَا َو 

َكِداَبِع َِکلُـسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  ْنَع  َتْجَّرَف  اَمَک  یِّنَع  َجِّرَُفت  ْنَأ  َِکتاَکََرب َو  ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  َكِراَُـبت  ْنَأ  َِکتاَوَلَـص َو  ِلَْـضفَِأب  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
ِراَِـظْتنِا ِیف  ِیل  ْحَْـسِفا  ِطوـُنُْقلَا َو  ِتاَـعْوَر  ِینِفِْکا  َِولُّکَوَّتلاـِب  یِّنِعَأ  ِنیِقَْیلاـِب َو  ِیِننْغَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا  َنـیِِحلاَّصلَا 

َِهباَجِْإلِاب َْکنِم  ُْهلِص  َءاَعُّدلَا َو  ََّیلِإ  ْبِّبَح  ِبُونُّذلَا َو  َنِم  َلَجَْولَا  َْکنِم َو  َهَیْشَْخلَا  َْکَیلِإ َو  ِهَمْحَّرلَا  َبَاب  ِیل  ْحَْتِفا  ِْعنُّصلَا َو  ِلیِمَج 
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( يراتفرگو راک  رد   ) سپ (1)» ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  یلاح  رد  تسا  هدیـسر  نم  هب  یتخـس  نایز و  يراتفرگ و  هنیآ  ره  : » هک
هدـنب هک  _ي  لاح رد  مناوخ  یم  ار  وت  مه )  ) نم و  دوب ، وت  هدـنب  هک  یلاح  رد  دـناوخ  ار  وت  وا  انامه  سپ  يدرک ، داجیا  شیاشگ  وا 

وا راک  رد  هک  هنوگ  نامه  هدرارق  شیاشگ  مراک  رد  نیارباـنب  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  زین )  ) نم دومن و  تساوخرد  وت  زا  و  مأوت ،
وا و نیب  هک  ماـگنه  نآ  دـناوخ  ارف  ار  وت  نآ  هلیـسو  هب  فسوی  هک  يزیچ  نآ  اـب  مناوـخ  یم  ارف  ار  وـت  .يدوـمرف و  داـجیا  شیاـشگ 
رد دناوخ  ار  وت  وا  هنیآ  ره  سپ  يداد ، شیاشگ  وا  رما  هب  تبـسن  سپ  دوب  نادنز  رد  هک  ماگنه  نآ  و  يدنکفا ، ییادج  شا  هداوناخ 

تـساوخرد وت  زا  مه )  ) نم درک و  تساوخرد  وت  زا  و  مأوت ، هدنب  هک  یلاحرد  مناوخ  یم  ار  وت  زین )  ) نم و  دوب ، تا  هدـنب  هک  یلاح 
یشیاشگ میاهراکو )  ) نم هب  تبـسن  و  يدومرف ، تباجا  ار  وا  هتـساوخ  هک  هنوگ  نامه  امرف  تباجا  ار  ما  هتـساوخ  نیاربانب  منک ، یم 

.يدرک داجیا  شیاشگ  وا  راک  رد  هک  هنوگ  نامه  امرف  بیصن 

یم تساوخرد  يدومرف  ناـشتباجا  دـندناوخ و  ار  وت  نآ  اـب  ناربماـیپ  هچ  نآ  ّقح  هب  مناوخ و  یم  ارف  نم - يادـخ  يا  ار -  و ت_و 
یم زا ت_و  مه )  ) نم و  دـندومن ، تساوـخرد  وـت  زا  دـندوب و  وـت  ناگدـنب  هک  یلاـح  رد  دـندناوخ  ار  وـت  ناـنآ  هنیآ  ره  اریز  منک ،

رب تتاکرب  نیرترب  نیرتهب و  اب  و  یتسرف ، تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تتمحر  تاولـص و  نیرتهب  نیرترب و  اب  هک  مهاوخ 
تحلاـص ناگدـنب  ناگداتــسرف و  ناربماـیپ و  يارب  هـک  هنوـگ  ناـمه  یهد  رارق  شیاـشگ  مروـما  رد  و  يراد ، ینازرا  تـکرب  ناـنآ 

.يداد شیاشگ 

: هدش هفاضا  زین  تمسق  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 

ارم و  هد ، يرای  ارم  تدوخ  رب  هیکت  لّکوت و  اب  و  نک ، مزاین  یب  نیقی  اـب  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دّـمحم  لآو  دّـمحم  رب  اـهلا  راـب 
ِرد و  هدرارق ، تیابیز  فاطلا  ندیـشک  راـظتنا  رد  یـشیاشگ  یخارف و  میارب  و  اـمرف ، تیاـفک  يدـیمون  بارطـضا  ساره و  هب  تبـسن 

بوبحم نم  شیپ  ار  تهاگراب ) هب   ) شیاین اعد و  و  نک ، زاب  میور  هب  ار  ناهانگ  زا  سرت  وت و  زا  تیشخ  تدوخ و  يوس  هب  تمحر 
.نک هارمه  تدوخ  يوس  زا  تباجا  اب  ار  اعد  نآ  و  نادرگ ،
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َكِدوُجُس ِیف  ُلوُقَت  ًادِجاَس َو  ُّرَِخت  َُّمث 

ْنَِمل یِهْجَو  َدَجَـس  َدُجْـسَی  ْنَأ  َُهل  ٌّقَح  ِهِِقلاَِخل َو  ِباَرُّتلَا  ِیف  ًارِّفَعَتُم  یِهْجَو  َدَجَـس  ِیقاَْبلَا  ِِمئاَّدـلَا  َکِهْجَِول  ِیناَْـفلَا  ِیلاَْـبلَا  َیِهْجَو  َدَـجَس 
َیِهْجَو َدَجَس  ِمیِرَْکلَا  ِزیِزَْعلَا  َکِهْجَِول  ُریِقَْحلَا  ُلِیلَّذلَا  َیِهْجَو  َدَجَس  َنیِِقلا�ْخلَا  ُنَسْحَأ  ّللَا 

�
ُه َكَراَبَت  ُهَرََـصب  ُهَعْمَـس َو  َّقَش  ُهَرَّوَص َو  ُهَقَلَخ َو 

يِرََصب َو ِیف  َروُّنلَا  ِلَعِْجا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِءاَعُّدلَا  اَذَِهب  وُعْدَت  َکَسْأَر َو  ُعَفَْرت  َُّمث  ِلِیلَْجلَا  ِمیِرَْکلَا  َکِهْجَِول  ُلِیلَّذلَا  ُمِیئَّللَا 
ٍروُظْحَم ٍنُونْمَم َو َال  َْریَغ  ِّبَر  اَی  َکـِقْزِر  ِبیِط  ْنِم  ِیناَِـسل َو  یَلَع  ِراَـهَّنلَا  ِلـْیَّللِاب َو  َكَرْکِذ  يِرْدَـص َو  ِیف  َهَحیِـصَّنلَا  ِیْبلَق َو  ِیف  َنیِقَْیلَا 

ِّبَر اَی  ََکل  ِینْرِجَأَف َو  ِنَتِْفلَا  ِتَّالَـضَم  ْنِم  ِینِقْـساَف َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِضْوَح  ْنِم  ِینُـسْکاَف َو  ِهَّنَْجلَا  ِباَِیث  ْنِم  ِیْنقُزْراَف َو 
َالَف ِیلَمَِعب  ِینِزُْخت َو  َالَف  ِیتَریِرَِـسب  ِینْحَـضْفَت َو  َالَف  ِیبُونُِذب  ِیْنبِّبَحَف َو  ِّبَر  اَی  َْکَیلِإ  ِینْمِّظَعَف َو  ِساَّنلَا  ُِنیْعَأ  ِیف  ِیْنلِّلَذَـف َو  یِـسْفَن  ِیف 

ِیْنلِْسُبت
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رادـیاپ و هرهچ ) و   ) تاذ ربارب  رد  نم  ینتفر  نیبزا  هدـنوش و  هدرمژپ  هرهچ  ییوـگ : یم  لاـح  ناـمه  رد  هـتفر و  هدجـس  هـب  هاـگ  نآ 
( نیمه  ) وا يارب  راوازـس  و  ّقح )  ) و تسا ، هدرک  هدجـس  شراگدـیرفآ  يارب  ما  هدولآ  كاخ  هرهچ  .تسا  هدرک  هدجـس  تنادـیواج 

.دیامن هدجس  هک  تسا 

، تسا هدومرف  زاب  ار  شمـشچ  شوگ و  و  هدیـشخب ، تروص  هدـیرفآ و  ار  وا  هک  هداتفا  هدجـس  كاـخ )  ) هب یـسک  ربارب  رد  ما  هرهچ 
.تسا ناگدننیرفآ  نیرتوکین  هک  دنوادخ  كاپ ) تاذ   ) داب كرابم 

رد مراوخ  هیامورف و  هرهچ  .تسا  هداـتفا  هدجـس  هب  تمیرک  راوگرزب و  دـنم و  ناوت  تاذو )  ) هرهچ ربارب  رد  نم  راوخ  ریقح و  هرهچ 
: یناوخ یم  يراد و  یم  رب  هدجـس  زا  رـس  سپـس  .تسا  هدومن  هدجـس  تتلـالج  تکوش و  بحاـص  راوگرزب و  تاذو )  ) هرهچ ربارب 

دای و  ما ، هنیـس  رد  ار  یهاوخریخ  و  ملد ، رد  ار  نیقی  و  ممـشچ ، رد  ار  رون  تسرف و  تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
راـگدرورپ و يا  تعناـم -  یب  موادــم و  عـطقنم و  ریغ  كاـپ و  يزور  قزر و  زا  و  هد ، ياـج  مناــبز  رب  ار  زور  بـش و  رد  تدوـخ 
رب ادخ  دورد  هک  دّـمحم -  تراوگرزب ) ربمایپ   ) ضوح زا  و  ناشوپب ، نم  رب  یتشهب  ياه  سابل  زا  و  هد ، يزور  ارم  مرایتخا - بحاص 

راگدرورپ و يا  تدوخ -  ربارب  رد  طـقف  و  هد ، هاـنپ  ارم  هدـننک  هارمگ  ياـه  هنتف  زا  و  نک ، يراـیبآ  ارم  داـب -  شکاـپ  نادـناخ  وا و 
مبوبحم اراـگدرورپ  تدوخ  شیپ  و  رادـب ، گرزب  ارم  مدرم  نامـشچ  رد  و  نادرگ ، لـیلذ  راوخ و  منورد  رد  ارم  مراـیتخا - بحاـص 

زا و   ) نکفیم تکاله  هب  ارم  مرادرک  رطاخ  هب  و  زاسم ، میاوسر  مناهنپ  دب و  نطاب  اب  و  نکن ، حضتفم  ارم  مناهانگ  ببس  هب  و  نادرگ ،
( زاسم دیمون  تتمحر 
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ِّبَر اَی  َْتنَأ  ِْهَیلِإ  یَکَتْشُْملَا  َمِْعنَف  ِیتَفِْرعَم  َهَِّلق  ِیلَجَأ َو  َباَِرْتِقا  ِیلَمَأ َو  َلوُط  يِراَد َو  َدُْعب  ِیَتبْرُغ َو  َْکَیلِإ  وُکْشَأ  ِیب  ْلِْزُنت  َالَف  َکَبَضَغ  َو 
یِّنِإ َّمُهَّللَا  ِینَمَّهَجَتَیَف  ٍدـیَِعب  َیلِإ  ْوَأ  يِْرمَأ  ُهَتْکَّلَم  ٍّوُدَـع  َیلِإ  َنیِفَعْـضَتْسُْملَا  َّبَر  اَـی  ِیُنلِکَت  ْنَم  َیلِإ  ِینْمِّلَـسَف  ِْسنِإـْلَا  ِّنِْجلَا َو  ِّرَـش  ْنـِم  َو 
اَهِیف ِینَفِْرُتت  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِیتَرِخآ  ِیف  اَْینُّدـلَا َو  ِهاَیَح  ِیف  َْکَیلِإ  اَِهب  ُلَّسََوتَأ  ِیتاَجاَح َو  ِعیِمَج  یَلَع  اَِهب  يَْوقَأ  ًهَشیِعَم  ِهَشیِعَْملَا  َْریَخ  َُکلَأْسَأ 

َِکتَمْحَر َو ْنِم  َّیَلَع  ْرُْشنُا  َِکلْضَف َو  ْنِم  َْتئِش  ُْثیَح  ْنِم  َّیَلَع  ِْضفَأ  َِکقْزِر َو  ِلَالَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  یَقْـشَأَف َو  َّیَلَع  اَهَرِّتَُقت  ْوَأ  یَغْطَأَف 
ًهَمِْعن َِکتاَکََرب  ْنِم  َّیَلَع  ْلِْزنَأ 

ِِهتَرْضَن َو َال ُتاَرَهَز  ِینَِنْتف   َ ِِهتَجَْهب َو َِبئاَجَع  ِینیِْهُلت  اَْهنِم  ٍراَثْکِِإب  َّیَلَع  َِکتَمِْعن  ِرْکُـش  ْنَع  ِیْنلَغْـشَت  ٍنُونْمَم َو َال  َْریَغ  ًءاَطَع  ًهَِغباَس َو  َْکنِم 
َکَناَوْضِر ِِهب  ُلاَنَأ  ًاغَالَب  َکِْقلَخ َو  ِراَرِش  ْنَع  یًنِغ  یَِهلِإ  اَی  َِکلَذ  ْنِم  ِینِطْعَأ  ُهُّمَه  يِرْدَص  َأَلْمَی  ُهُّدَک َو  ِیلَمَِعب  َرُصْقَیَف  اَْهنِم  َّیَلَع  ٍلَْالقِِإب 

اَِهتَْنِتف ْنِم  ِینْرِجَأ  ًانْزُح  َّیَلَع  اَهَقاَِرف  ًانْجِـس َو َال  ِیل  اَْینُّدـلَا  ِلَعَْجت  اَهِیف َو َال  اَم  ِّرَـش  اَِـهلْهَأ َو  ِّرَـش  اَْینُّدـلَا َو  ِّرَـش  ْنِم  یَِهلِإ  اَـی  َکـِب  ُذوُعَأ  َو 
یِّنَع ًاّیِضْرَم 
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تخانش یمک  لجا و  ندوب  کیدزن  و  میوزرآ ، يزارد  و  یقیقح )  ) هناخ يرود  و  مییاهنت ، تبرغ و  نکن ، لزان  نم  رب  ار  تبـضغ  و 
هدرب تیوس  هب  تیاکـش  هک  یتسه  ییادـخ  وکین  هچ  مرایتخا - بحاص  راگدرورپ و  يا  وت -  و  مرب ، یم  تیاکـش  وت  هب  ار  متفرعم  و 

نیفعـضتسم و راـیتخا  بحاـص  راـگدرورپ و  يا  يراذـگ  یم  او  ارم  یـسک  هچ  هب  راد ، تمالـس  هـب  ارم  سناو  نـج  ّرـش  زا  و  دوـش ،
؟ دنک ییورشرت  یقالخادب و  نم  اب  هک  يا  هناگیب  هب  ای  يا  هدومن  ّطلسم  نم  رب  هک  ینمشد  ناطیش )  ) هب ناناوتان ؟

اناوت میاـهزاین  همه  عفر )  ) رب نآ  هلیـسو  هب  هک  یتشیعم  يزور و ) ، ) مبلط یم  ار  تشیعم  يزور و  نیرتهب  وت  زا  نم  هنیآ  ره  اـهلا  راـب 
راـچد یگدز  هاـفر  فارتا و  هب  نآ  رد  ارم  هک  نیا  نودـب  مناـسرب  وت  هب  ار  دوـخ  مترخآ  اـیند و  یگدـنز  رد  نآ  هطـساو  هب  و  مشاـب ،

قزر و  موش ، راـچد  یتخبدـب  هب  هک  يریگ  گـنت  نم  رب  ار  نآ  يا ) هنوگ  هب   ) اـی منک ، یـشکرس  تربارب ) رد   ) هجیتـن رد  هک  يزاـس 
زا و  نارتسگب ، نم  رب  ار  تتمحر  هیاس )  ) و راب ، ورف  نم  رب  یهاوخ  هک  اج  ره  زا  تدوخ  لضف  زا  و  شخب ، هعـسوت  نم  رب  ار  تلالح 
زا تتمعن  ندومن  دایز  اب  ارم  و  امرف ، لزان  نم  رب  ّرمتـسم  یپ و  رد  یپ  یـششخب  تدوخ و  بناج  زا  ناوارف  ریگارف و  یتمعن  تتاـکرب 

ییافوکش و  دزاس ، لوغشم  دوخ  هب  ارم  تمعن  نآ  ییوکین  قنور و  ياه  یتفگـش  هک ) يا  هنوگ  هب  ، ) زاسن لفاغ  لوغـشم و  نآ  رکش 
مراـک و هک  يا  هنوـگ  هب  نکن  لـفاغ  نآ  رکـش  زا  ارم  زین )  ) نم رب  تتمعن  ندرک  مک  اـب  و  دزاـس ، هتفیـش  ارم  شتوارط  شـشخرد  و 
هک زاس ) مبیـصن   ) يا هزادنا  هب  نآ  زا  منابرهم -  دوبعم  يا  هکلب -  دنک ، رپ  ار  ما  هنیـس  نآ  هغدغد  و  دـشاب ، مک  نآ  بلط  رد  متیلاعف 

.مبای تسد  تیدونشخ  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  یفافک  هزادنا  هب  و  مشاب ، زاین  یب  تراکدب  رورش و  قلخ  زا 

ار نآ  زا  ییادج  و  نادنز ، میارب  ار  ایند  و  مرب ، یم  هانپ  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ره  ّرش  شلها و  ّرش  ایند و  ّرشزا  مدوبعم -  يا  وت -  هب  و 
، يدونشخ نم  زا  هک  یلاح  رد  و ) ، ) هد هانپ  ارم  نآ  هنتف  زا  و  نادرگم ، مهودنا  نزح و  هیام 
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ِهَِیقاَْبلَا ِراَّدلَا  َمیِعَن  ِهَِیناَْفلَا  اَْینُّدلِاب  ِیْنلِْدبَأ  ِراَیْخَْألَا َو  ِراَْربَْألَا  ِنِکاَسَم  ِناَوَیَْحلَا َو  ِراَد  َیلِإ  ِیلَمَع  اَهِیف  ًالُوبْقَم 

اَهِیف َّیَلَع  یََغب  ْنَم  ِیَْغب  اَِهنیِطاَیَش َو  ِّرَش  ْنِم  اَِهناَْطلُس َو  ِتاَوَطَس  اَِهلاَْزلِز َو  اَِهلْزَأ َو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 

ُهَّدَح َو ِیل  َبَصَن  ْنَم  َّدَـح  یِّنَع  َُّلف  ُهْدِرَأ َو  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِینَداَرَأ  ْنَم  ُهْدِـک َو  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِینَداَک  ْنَم  َّمُهَّللَا 
ِهَنیِکَّسلاـِب َو َکـِلَذ  ْنِم  ِینْمِـصِْعا  ِهَدَـسَْحلَا َو  َّرَـش  یِّنَع  ْعَفِْدا  ُهَّمَه َو  َّیَلَع  َلَـخْدَأ  ْنَم  َّمَه  ِینِفِْکا  ُهَدُوقَو َو  ِیل  َّبَش  ْنَم  َراـَن  یِّنَع  ْئِفْطَأ 
ِیلْهَأ َو ِیف  ِیل  ْكِرَاب  ِیلاَعَِفب َو  ِیلاَقَم  ِقْدِص  ِیلاَیِع َو  ِّمَِلل  ِیلاَح  ِیل  ِْحلْصَأ  ِیقاَْولَا َو  َكِْرتِس  ِیف  ِیِنیْحَأ  َهَنیِـصَْحلَا َو  َکَعْرِد  ِینِْـسْبلَأ 

یَلَع ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  َِکتاَکََرب َو  ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب  َنیِّیِضْرَْملَا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِیلاَم 
ًالَالَح ِیْنقُزُْرا  ًاجَرْخَم َو  ًاـجَرَف َو  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَـعِْجا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  ْمِهِداَـسْجَأ َو  ْمِهِحاَوْرَأ َو 

ًابِّیَط

َْتئِش اَمَک  َْتئِش  ُْثیَح  َْتئِش  اَم  َّالِإ  ُنوُکَی  ُهَّنِإَف َال  َْتئِش  َْفیَک  َْتئِش َو  یَّنَأ  َْتئِش َو  اَّمِم  ًاعِساَو 

114 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


لاح رد  یناف و  يایند  ياج  هب  و  ربب ،)  ) ناکین تنوکـس  هاـگیاج  یقیقح و  یگدـنز  يارـس  يوس  هب  هدـش ، هتفریذـپ  نآ  رد  ملمع  و 
و شا ، هطلس  ذوفن و  ياه  شروی  ایند و  یتخس  یگنت و  زا  هنیآ  ره  ادنوادخ  امرف ، مبیـصن  ار  رادیاپ  یقاب و  يارـس  ياه  تمعن  راذگ 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  هدومن  متس  نم  رب  نآ  رد  هک  نآ  ره  متس  و  شنیطایش ، ّرش  زا 

و زاس ، دراو  وا  هب  ار  ترکم  تسرف و  تمحر  دورد و  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ار  هدز  گنرین  رکم و  نم  هب  هک  ایادـخ ه_ر 
ره ریشمش  يزیت  و  ، (1) نک وا  دصق  تسرف و  تمحر  دورد و  شکاپ  لآ  دّمحم و  رب  سپ  دراد  یئوس )  ) دصق نم  هب  تبـسن  هک  ره 
نم هب  تبـسن  هتخورفا  نم  هیلع  ار  شمزیه  هک  ره  شتآ  و  امرف ، دنُک  نم  هب  تبـسن  ار  هتـسب  راک  هب  نم  هیلع  ار  شریـشمش  يزیت  هک 

نادوسح ّرـش  و  امرف ، تیافک  هتخاس  دراو  نم  رب  ار  شهودنا  ینارگن و  هک  سک  نآ  ینارگن  هودنا و  هب  تبـسن  ارم  و  نک ، شوماخ 
و زاس ، مناهنپ  تا  هدنراد  هگن  ششوپ  رد  و  ناشوپب ، نم  رب  ار  تمکحتسم  هرز  و  امرف ، ظفح  نآ  زا  شمارآ  اب  ارم  و  نارب ، نم  زا  ار 
هداوناخ و رد  و  نک ، قیدـصت  مرادرک  اب  ار  مراتفگ  و  هدـب ، ناماس  رـس و  میاهروخ  نان  ندرک  روج  عمج و  يارب  ار  معـضو  لاـح و 
دورد و تتمحر  تاولـص و  نیرتهب  اب  شا  هدـیدن  سپ  تیب  لها  رب  دّـمحم و  رب  اهلا  راب  .امرف  تیانع  تکرب  نم  هب  ملاـم  نادـنزرف و 

ياـه ندـب  سّدـقم و  حاورا  رب  ناـنآ و  وا و  رب  دورد  مالـس و  و  شخب ، تکرب  ناـنآ  رب  تیاـه  تکرب  نیرترب  اـب  و  تسرف ، تمحر 
(. داب نانآ  رب   ) دنوادخ تاکرب  تمحر و  و  ناشرهطم ،

و هد ، رارق  یتـفر  نورب  هار  یـشیاشگ و  میارب  مروـما  اـهراک و )  ) رد و  تسرف ، تمحر  دورد و  شکاـپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
ارچ یهاوخ ، یم  هک  یتیفیک  ره  اب  اـجک و  ره  زا  يا و  هدومرف  هدارا  هچ  نآ  ره  زا  نادرگ ، مبیـصن  ناوارف  هزیکاـپ و  لـالح و  یقزر 

.یهاوخب وت  هک  هنوگ  نامه  هب  اج و  ره  رد  ینک و  هدارا  وت  هچ  نآ  رگم  دبای  یمن  قّقحت  يزیچ  نامگ  یب  هک 
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َّنَأ ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  ُهَدْحَو َال  ُهَّللَا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَأ  اَمُهَدَْعب  ُلوُقَی  ِْنیَتَعْکَر َو  ِّلَُصْیلَف  َهَِیناَّثلَا  ِتاَعَکَّرلَا  َّتِّسلَا  َیِّلَُـصی  ْنَأ  َداَرَأ  اَذِإَف 
ًادَّمَُحم ُهَّللَا  َرَکَذ  َثَّدَح  اَمَک  َلْوَْقلَا  َفَصَو َو  اَمَک  َمَالْسِْإلَا  َعَرَش َو  اَمَک  َنیِّدلَا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم 

ُمُهَِملاَظَم َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ْدُدُْرا  َّمُهَّللَا  َِکتاَوَلَـص  ِلَْضفَِأب  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِمَـالَّسلِاب  ْمُهاَّیَح  ٍْریَِخب َو  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو 
ْنِم یِّنَع  ِهِّدَأَف  ِینَدـَب  ِْهیَلَع  َْوقَی  َْمل  يِدَـی َو  ُتاَذ  ُهْعَـسَت  َْمل  ِیتَُّوق َو  ُهُْغْلبَت  َْمل  اَم  ٍهَِیفاَـع َو  َکـْنِم َو  ٍرُْـسی  ِیف  اَـهَرِیبَک  اَهَریِغَـص َو  ِیلَِبق  ِیتَّلَا 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َنیِمِحاَّرلَا َو  َمَحْرَأ  اَی  ِیتاَنَسَح  ْنِم  ُهُصُْقنَت  ُْهنِم  ًاْئیَـش  َّیَلَع  َفِّلَُخت  یَّتَح َال  َِکلْـضَف  ْنِم  َكَْدنِع  اَم  ِلیِزَج 
ِهَّللَا َو ُهَمْحَر  ْمِهِداَسْجَأ َو  ْمِهِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  َِکتاَکََرب َو  ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  ْكِراـَب  َِکتاَوَلَـص َو  ِلَْـضفَِأب  َنیِّیِـضْرَْملَا 

ُُهتاَکََرب
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: ییوگ یم  متشه ) متفه و  تاعکر   ) مّود تعکر  شش  زا  لّوا  تعکر  ود  زا  سپ  .د و 

یم تداهـش  و  درادن ، یکیرـش  چیه  تسا و  هناگی  هک  تسین  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  هک  مهد  یم  یهاوگ  یبلق ) رواب  يور  زا  )
هک مهد  یم  تداهش  و  داب ، شکاپ  نادناخ  وا و  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  هک  تسوا -  هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  نامگ  یب  هک  مهد 
وا هک  تسا  نامه  نخس  و  هدرک ، فیصوت  وا  هک  تسا  هنوگ  نامه  مالسا  و  هدومن ، عیرشت  وا  هک  تسا  هنوگ  نامه  قح )  ) نید ًانیقی 

دّمحم و رب  ایادخ  .دتـسرف  دورد  ار  نانآ  تیحتو  مالـس  اب  و  دنک ، دای  ریخ  هب  ار  دّمحم  لآ  دّمحم و  لاعتم )  ) دنوادخ تسا ، هدومرف 
نم ندرگ  هب  هک  یگرزب  کچوک و  ملاظم  قوقح و  مامت  اهلا  راب  .تسرف  تمحر  دورد و  تتمحر  تاولـص و  نیرتهب  اب  دّمحم  لآ 

نادـب مناوت  ار  هچ  نآ  و  نادرگرب ، دـنقح ) نابحاص  هک   ) تقلخ مامت  هب  یتمالـس  تیفاع و  اب  تدوخ و  بناج  زا  یناسآ  اـب  ار  تسا 
يریثک ناوارف و  لضف  زا  نم و  فرط  زا  درادن ، تردق  نآ  ماجنا )  ) رب مندب  و  تسین ، مسرتسد  رد  متردـق و  هطیح  رد  و  دـسر ، یمن 

، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  یهاکب ، متانـسح  زا  شرطاخ  هب  هک  يراذگن  یقاب  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  اج  نآ  ات  امرف ، ادا  تسوت  دزن  هک 
رب تتاکرب  نیرتهب  اب  و  تسرف ، تمحر  دورد و  تتمحر  تاولـص و  نیرترب  اـب  دـنأوت  تیاـضر  دروم  هک  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  و 

نانآ رب   ) شتاکرب ادـخ و  تمحر  و  داب ، ناشکرابم  ياه  ندـب  كاپ و  حاورا  رب  نانآ و  رب  وا و  رب  مالـس  و  راد ، ینازرا  تکرب  نانآ 
(. داب راشرس 
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َْتئِـش َو یَّنَأ  َْتئِـش َو  اَّمِم  ًاعِـساَو  ًابِّیَط  ًـالَالَح  ِیْنقُزُْرا  ًاـجَرْخَم َو  ًاـجَرَف َو  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَـعِْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
َْتئِش اَمَک  َْتئِش  ُْثیَح  َْتئِش  اَم  َّالِإ  ُنوُکَی  ُهَّنِإَف َال  َْتئِش  َْفیَک 

ٌهَداَیِز -

ِینَْتیَطْعَأ اَمِیف  ِیل  ْكِرَاب  ِینَْتقَزَر َو  اَِمب  ِینْعِّنَق  َِکتَعاَِطب َو  ِیْنلِمْعَتِْسا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

اَّمَع ِیْنلَغِْـشا  َْکَیلِإ َو  ِیُنبِّرَُقی  اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ِْلْبقَأ  ِینَتْمَْهلَأ َو  اَم  یَلَع  ًادْـمَح  یِّنَع َو  ِِهب  یَـضَْرت  ًارْکُـش  ِیل  ْبَه  َّیَلَع َو  َکَتَمِْعن  ِْغبْـسَأ  َو 
ِیف َّدِْـجلَا  َِیل  ْبَه  ِلَـمَْعلَا َو  َنِم  َکُطِخُْـسی  اَِـمب  َنـیِقَّتُْملَا  َلِزاَـنَِمل  یَنُْملَا  ِنَـع  ِینْرُجُْزا  َکـِباَقِع َو  َفْوَـخ  ِینْمِْهلَأ  َکـْنَع َو  ِینُدِـعاَُبی 

َِکتَعاَط

َرِیثَْکلَا یِطُْعی  ْنَم  اَی  ٍهَْرثَع َو  ِّلُک  َْدنِع  ُهََتبوُقُع  ُنَمآ  ْنَم  اَی  ٍْریَخ َو  ِّلُِکل  ُهوُجْرَأ  ْنَم  اَی  اَمُهَدَْعب  ُلوُقَت  َهَسِماَْخلَا َو  ِْنیَتَعْکَّرلَا  یِّلَُصتَف  ُموُقَت  َُّمث 
ْنَم ُْهفِْرعَی َو  َْمل  ْنَم  ُْهلَأْسَی َو  َْمل  ْنَم  یَطْعَأ  ْنَم  اَی  ًهَمْحَر َو  ُْهنِم َو  ًانُّنََحت  َُهلَأَس  ْنَم  یَطْعَأ  ْنَم  اَی  ِلـِیلَْقلِاب َو  َرِیثَْکلَا  یَطْعَأ  ْنَم  اَـی  ِلـِیلَْقلِاب َو 

ًامَرَک ُْهنِم َو  ًالُّضَفَت  ِِهب  ْنِمُْؤی  َْمل 
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و هدرارق ، میارب  یتفر  نورب  هار  شیاشگ و  مروما  اهراک و )  ) هب تبـسن  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ 
نودـب اریز  امرف ، مبیـصن  يا  هدومرف  هدارا  هک  یتیفیک  ره  هب  اجک و  ره  زا  یهاوخ و  هچ  نآ  ره  زا  یناوارف  هزیکاپ و  لـالح و  يزور 

.ییامرف هدارا  هک  هنوگ  ره  هب  و  نامز ) ره  و   ) اج ره  رد  یهاوخب و  وت  هچ  نآ  زج  دبای  یمن  قّقحت  يزیچ  کش 

تتعاط هار  رد  ارم  تسرف و  تمحر  دورد و  شکاپ  نادناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  تسا : هدـش  هفاضا  تالمج  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 
ناوارف و نم  رب  ار  تیاه  تمعن  و  هد ، تکرب  يا  هدیشخب  نم  هب  هچ  نآ  رد  و  زاس ، عناق  يا  هدومرف  میزور  هچ  نآ  هب  و  ریگ ، راک  هب 

نم هب  هک  هویش  نامه  هب  یشیاتس  دمح و  و  يدرگ ، دونـشخ  نم  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  امرف  مبیـصن  ار  یـساپس  رکـش و  و  امن ، ریگارف 
عنم و   ) رادب لوغـشم  دزاس  یم  رود  وت  زا  ارم  هچ  نآ  زا  و  زاس ، هّجوتم  دزاس  یم  کیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  هب  ار  ملد  و  يدومرف ، ماهلا 

اب ناگـشیپاوقت  هاـگیاج  ندروآ ) تسد  هب  يارب (  ما ) هیاـم  یب   ) ياـهوزرآ زا  ارم  و  اـمرف ، ماـهلا  نم  هب  ار  ترفیک  زا  سرت  و  نـک ،)
.امرف مبیصن  ار  تیرادربنامرف  تعاط و  هار  رد  ششوک  شالت و  و  رادزاب ، دروآ  یم  مشخ  هب  ار  وت  هک  يرادرک  لمع و 

(: مهد مهن و  تاعکر   ) مّود تعکر  شش  زا  مراهچ  مّوس و  تعکر  ود  زا  دعب  ه . _

یم ناما  رد  ار  دوخ  شتبوقع  رد ) لیجعت   ) زا یشزغل  ره  ماگنه  هک  نآ  يا  و  مراد ، دیما  وا  هب  یتکرب  ریخ و  ره  يارب  هک  ییادخ  يا 
هدیشخب كدنا  لمع )  ) ربارب رد  ناوارف  شاداپ ) هراومه   ) هک نآ  يا  و  دشخب ، یم  ناوارف  كدنا  لمع )  ) ببس هب  هک  نآ  يا  و  مبای ،

یسک هب  یتح )  ) هک نآ  يا  و  تسا ، هدرک  اطع  شتمحرم  فطل و  يور  زا  هدرک  تساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  هب  هک  نآ  يا  و  تسا ،
هدوـمنن و بلط  وا  زا  هک  یـسک  هب  یتـح )  ) هک نآ  يا  و  تسا ، هدرک  اـطع  شتمحرم  فـطل و  يور  زا  هدرک  تساوـخرد  وا  زا  هـک 

، تسا هدومرف  اطع  شمرک  ناسحا و  لّضفت و  يور  زا  درادن  نامیا  وا  هب  دسانش و  یمن  ار  وا  ًالصا ) )
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ْنِم ِینْدِز  َْتیَطْعَأ َو  اَـم  ٍصوُْقنَم  ُْریَغ  ُهَّنِإَـف  ِهَرِخآـْلَا  اَْینُّدـلَا َو  ِْریَخ  ِعـیِمَج  ْنِم  َكاَّیِإ  ِیَتلَأْـسَِمب  ِینِطْعَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص 
َِکتاَکََرب َو ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َِکتاَوَلَص َو  ِلَْضفَِأب  َنیِّیِـضْرَْملَا  ِءاَیِـصْوَْألَا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ٌبِغاَر َو  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َِکلْـضَف 

يِْرمَأ ْنِم  ِیل  ْلَعِْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  ْمِهِداَسْجَأ َو  ْمِهِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  ُمَـالَّسلَا 
َْتئِش اَمَک  َْتئِش  ُْثیَح  َْتئِش  اَم  َّالِإ  ُنوُکَی  ُهَّنِإَف َال  َْتئِش  َْفیَک  َْتئِش َو  یَّنَأ  َْتئِش َو  اَّمِم  ًاعِساَو  ًابِّیَط  ًالَالَح  ِیْنقُزُْرا  ًاجَرْخَم َو  ًاجَرَف َو 

ٌهَداَیِز

ًازیِزَع َو َْکیَلَع  ِلُّکَوَّتلِاب  ِیْنلَعِْجا  ِهَّنَْجلَا َو  ِمیِعَن  َیلِإ  ًهَیِماَس  ًاسْفَن  ًاقِداَص َو  ًاناَِسل  ًارِهاَط َو  ًاـْبلَق  ِیل  ْلَـعِْجا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
َْکیَلَع َو َال َّالِإ  َدِمَتْعَأ  یَّتَح َال  ًادِصاَق  یِِجئاَوَح  ِیف  َْکَیلِإ  ًادِـمَتْعُم َو  َِکئاَجَر  یَلَع  ًایِـضاَر َو  ًاِعناَق  ِینَْتقَزَر  اَِمب  ًاِّینَغ َو  َْکنِم  ُهُعَّقََوتَأ  اَِمب 

َِکب َّالِإ  َِقثَأ 

ْلَْبِقا ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِیتَریِرَس  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا  اَمُهَدَْعب  ُلوُقَت  َهَسِداَّسلَا َو  ِْنیَتَعْکَّرلَا  یِّلَُصتَف  ُموُقَت  َُّمث 

120 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  ارچ  شخبب ، نم  هب  ترخآ  اـیند و  ریخ  ماـمت  زا  وت  زا  متـساوخرد  تهج  هب  تسرف و  تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب 
زاین يور  وت  يوس  هب  نم  نیقی  هب  هک  ، (1) شخب ینوزف  نم  هب  تلضف  زا  و  تسین ، هدنبای  شهاک  كدنا و  يا  هدیشخب  هچ  نآ  نیقی 

اب و  تسرف ، تمحر  دورد و  تتمحر  تاولـص و  نیرترب  اـب  دـنأوت  ياـضر  دروم  يایـصوا  هک  شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  و  ما ، هدروآ 
ادـخ و تمحر  و  داـب ، ناـش  ( رهطم  ) ماـسجا و  كاـپ )  ) حاورا رب  ناـنآ و  رب  وا و  رب  مالـس  و  هدـب ، تکرب  ناـشیا  هب  تتاـکرب  نیرتهب 

(. داب ریزارس  نانآ  رب   ) شتاکرب

، هدرارق یتفر  نورب  هار  شیاشگ و  میارب  مروما  اهراک و )  ) هب تبـسن  و  تسرف ، تمحر  دورد و  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ادنوادخ 
رد اریز  ییاـمرف ، هدارا  تیفیک ك_ه  ره  هب  و  ناـمز ) ره  و   ) اـج ره  _ي و  هاوخ هچ  ره  زا  هد ، ناوارف  كاـپ و  لـالح و  یقزر  ارم  و 

.يا هدومرف  هدارا  هک  هنوگ  نامه  هب  و  نامز ) ره  و   ) اج ره  يا و  هتساوخ  وت  هک  هچ  نآ  زج  دبای  یمن  قّقحت  يزیچ  تقیقح 

یناـبز و  رهاـط ، كاـپ و  یلد  و  تسرف ، تمحر  دورد و  وا  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  راـب  هدـش : رکذ  تداـیز  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 
زیزع ارم  وت  رب  دامتعا  لّکوت و  اب  و  نک ، اطع  نم  هب  تشهب  ياه  تمعن  يوس  هب  هدـنریگ  جوا  یـسفن  ناج و  و  قداص ، وگ و  تسار 

یکتم تهاگرد  هب  دـیما  رب  و  امن ، دونـشخ  عناق و  يا  هتخاس  میزور  هچ  نآ  هب  و  امرف ، زاین  یب  مراد  راظتنا  وت  زا  هچ  نآ  اـب  و  رادـب ،
زج یـسک  هب  و  مزرون ، دامتعا  وت  زج  یـسک  فطل  رب  ات  زاس ، هّجوتم  تدوخ  يوس  هب  طقف  ارم  میاهزاین  اه و  تجاـح  رد  و  نادرگ ،

.منکن هیکت  وت 

(: مهدزاود مهدزای و  تاعکر   ) مّود تعکر  شش  زا  مششو  مجنپ  تعکر  ود  زا  سپ  .و 

ریذپب ار  مرذع  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نیا  ربانب  یهاگآ ، یبوخ ) هب  ار (  منطاب  وت  ًاعطق  اهلا  راب 

121 ص :

.دوش یم  هدناوخ  بجر  هام  هیموی  ياه  زامن  تابیقعت  رد  هک  تسا  ییاعد  هب  هیبش  يدایز  هزادنا  هب  اعد  نتم  رد  ترابع  نیا  - 1

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12726/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
http://www.ghaemiyeh.com


ِِهلآ َو ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  یِـسْفَن  ِیف  اَم  ُمَْلعَت  ِیَتلَأْسَم َو  ِینِطْعَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِیتَجاَح  ُمَْلعَت  ِیتَرِذـْعَم َو  َيَـالْوَم  يِدِّیَس َو 
ٍدَّمَُحم َو ِلآ  ُّوُدَع  يِّوُدَـع  َّنِإَف  يِّوُدَـع  َدـْیَک  ِینِفِْکا  یِّنَع َو  ُْهفِرِْـصا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َّمُهَّللَا  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفِْغا 

ِیلْؤُس ِینِطْعَأَف  َكُّوُدَع  ٍدَّمَُحم  ُّوُدَع  ٍدَّمَُحم َو  ُّوُدَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُّوُدَع 

اَی َكِّوُدَع  ِیف  َُکْتلَأَس  اَمِیف  ِیتَبْغَر  ِینِطْعَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِِبئاَغَّرلَا  َیِطْعُم  اَی  ٍلِجآ  َْریَغ  ًالِجاَع  يِّوُدَـع  ِیف  َيَالْوَم  اَی 
َروُرُّسلَا َءاَخَّرلَا َو  ِینِرَأ  َنیِرِهاَّطلَا َو  َنِیبِّیَّطلَا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ًادِـحاَو َال  ًاـَهلِإ  یَِهلِإ  اَـی  ِماَرْکِإـْلَا  ِلَـالَْجلَا َو  اَذ 

ِْهیَلَع َو ُمَالَّسلَا  َِکتاَکََرب َو  ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  ْكِراـَب  َِکتاَوَلَـص َو  ِلَْـضفَِأب  َنیِّیِـضْرَْملَا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  ٍلِـجآ َو  َْریَغ  ًـالِجاَع 
ًاجَرَف َو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعِْجا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  ْمِهِداَسْجَأ َو  ْمِهِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو 
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تمحر دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  نیا  رباـنب  یناد ، یم  یبوـخ ) هب  ار (  مزاـین  رگید ) يوـس  زا   ) و نـم ، يـالوم  رورـس و  يا  - 
دّمحم لآ  دّـمحم و  رب  سپ  يراد ، ربـخ  ار  درذـگ  یم  مسفن  رد  هچ  نآ  نینچ ) مه  و (  اـمرف ، اـطع  نم  هب  ار  ما  هتـساوخ  و  تـسرف ،

.زرمایب ار  مناهانگ  تسرف و  تمحر  دورد و 

و رادزاب ، نم  زا  ار  وا  ّرـش )  ) تسرف و تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  سپ  دراد  یئوس  دـصق  نم  هب  تبـسن  هک  ره  ادـنوادخ 
دّمحم نمشد  دّمحم  لآ  نمشد  و  تسا ، دّمحم  لآ  نمـشد  نم  نمـشد  کش  نودب  هک  امرف ، تیافک  منمـشد  گنرین  دیک و  زا  ارم 

.امرف تباجا  ریخأت  نودب  يدوز و  هب  ار  منمشد  هرابرد  متساوخرد  نم  يالوم  يا  سپ  تسوت ، نمشد  دّمحم  نمشد  و  تسا ،

اطع نم  هب  ار  تنمـشد  هرابرد  ما  هتـساوخ  تسرف و  تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  اهوزرآ ، اه و  هتـساوخ  هدـننک  اطع  يا 
.امرف

رب تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  هک  يا  هناگی  دوبعم  نم ، دوبعم  يا  يزاون ) هدـنب  و   ) تمارک و  يدـنمجرا ) و   ) تلـالج بحاـص  يا 
نم هب  ریخأت  نودـب  يدوز و  هب  ار  يداـش  شیاـسآ و  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دـنناگزیکاپ - ناـکاپ و  هک  دّـمحم -  لآ  دّـمحم و 
نانآ رب  تتاکرب  نیرتهب  اب  و  تسرف ، تمحر  دورد و  تتمحر  تاولـص و  نیرترب  اب  شا  هدیدن  سپ  تیب  لها  دّمحم و  رب  و  نایامنب ،
.داب راشرس  نانآ  رب  دنوادخ  تکرب  تمحر و  و  داب ، ناش  ( رّهطم  ) ماسجا و  سّدقم )  ) حاورا رب  ناشیارب و  وا و  رب  مالس  و  هد ، تکرب 

شیاشگ و میارب  تدوخ  شیپ  زا  تسرف و  تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  اهلا  راب 
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َْتئِش اَمَک  َْتئِش  ُْثیَح  َْتئِش  اَم  َّالِإ  ُنوُکَی  ُهَّنِإَف َال  َْتئِش  َْفیَک  َْتئِش َو  یَّنَأ  َْتئِش َو  اَّمِم  ًاعِساَو  ًابِّیَط  ًالَالَح  ِیْنقُزُْرا  ًاجَرْخَم َو 

ٌهَداَیِز

یِکاَمِْهنِا َکیِصاَعَم  ِیف  َلاَط  ِیفاَرْسِإ َو  اَْهیَلَع  َمُظَع  یِسْفَن َو  ُتْمَلَظ  یَِهلِإ  ِدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

َْمل ْنِإ  ُِکلاَْهلَا  اَنَأ  ِینْمَحَْرت َو  َْمل  ْنِإ  ُِبئاَْخلَا  اَنَأَف  یِعاَبِِّتا  ِتاَوَهَّشِلل  َماَد  يِراَِرتِْغا َو  َِکب  َلاَـط  ِیبُویُع َو  ْتَرَهاَـظَت  ِیبُونُذ َو  ْتَفَثاَـکَت  َو 
َیلِإ ِیْنلِکَت  َـال  ِینَّمَهَأ َو  اَـم  ِینِفِْکا  ِیلْؤُـس َو  ِینِطْعَأ  ِیتاَئِّیَـس َو  ْنَـع  ْزَواََـجت  ِیل َو  ْرِفِْغا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  یِّنَع  َّفـِعَت 

يِدِّیَس َِکتَمْحَر  ِهَعَِسب  ِینْدِعْسَأ  َياَیاَطَخ َو  ْنِم  َِکتَمْحَِرب  ِینْذِْقنَأ  یِّنَع َو  َزِْجعَتَف  یِسْفَن 

َِکئاَّدِوَِأل َو َنیِِـسنْآلَا  ُسَنآ  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  َلاَق :  اَمُهَدـَْعب  َمَّلَـس  اَذِإَف  ِْنیَتَعْکَر  ِّلَُـصْیل  ْمُقَْیلَف َو  َهَِیقاَْـبلَا  ِتاَـعَکَّرلَا  َّتِّسلَا  َیِّلَُـصی  ْنَأ  َداَرَأ  اَذِإَـف 
ٌفوُشْکَم َّمُهَّللَا  يِّرِس  ْمِهِِرئاََصب َو  ِِغلاَبَِمب  ُطیُِحت  ْمِهِِرئاَرَس َو  یَلَع  ُِعلَّطَت  ْمِهِِرئاَمَض َو  ِیف  ْمُهُدِهاَُشت  َْکیَلَع  َنِیلِّکَوَتُْملَا  ِهَیاَفِِکل  ْمُهُرَضْحَأ 

َّیَلَع ْتَُرثَک  اَذِإ  َكُرْکِذ َو  ِینَسَنآ  َُهبْرُْغلَا  ِیْنتَشَحْوَأ  اَذِإ  ٌفوُْهلَم  َْکَیلِإ  اَنَأ  َو 
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و نامز ) ره  و   ) اج ره  يا و  هتـساوخ  هک  هچ  نآ  ره  زا  امرف ، اطع  نم  هب  هدرتسگ  هزیکاپ و  لـالح و  یقزر  و  هد ، رارق  یتفر  نورب  هار 
هب و  نامز ) ره  و   ) اجره ییامرف و  هدارا  وت  هچ  نآ  زج  دبای  یمن  قّقحت  يزیچ  یتسار  هب  هک  اریز  يا ، هدومرف  هدارا  هک  یتیفیک  ره  هب 

.یهاوخب وت  هک  هنوگ  نامه 

: تسا هدش  هفاضا  تمسق  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 

، هدش دایز  رایسب  نآ  رب  میور  هدایز  مدرک و  متس  شیوخ  نتـشیوخ  هب  ادوبعم  تسرف ، تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ 
رورغم و  دنا ، هداد  مه  تشپ  هب  تشپ  میاه  بیع  و  تسا ، هدش  مکارتم  مناهانگ  و  هتـشگ ، ینالوط  تیاه  تیـصعم  رد  مندش  قرغ  و 

زا  ) يرواین محر  نم  رب  وت  رگا  هجیتن  رد  و  تسا ، هتفای  رارمتـسا  ماود و  اه  توهـش  زا  میوریپ  و  هدـش ، ینـالوط  وت  هب  تبـسن  مندـش 
ارم تسرف و  تمحر  دورد و  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  سپ  ما ، هدـش  كاله  ینکن  وفع  ارم  وت  رگا  و  ممورحم ، دـیمون و  يراگتـسر )

و امرف ، تیافک  ارم  تسا  نم  هغدغد  هچ  نآ  هب  تبـسن  و  امرف ، اطع  نم  هب  ار  ما  هتـساوخ  و  رذـگرد ، مناهانگ  اه و  يدـب  زا  زرمایب و 
زا ارم  تتمحر  اـب  و  تسا ، زجاـع  نم  لرتـنک  زا  هک  اریز  راذـگم ، او  شیوـخ  نتـشیوخ  هب  ارم  یندز  مهرب  مشچ  هزادـنا  هـب  زگره ) )

.نادرگ تخب  شوخ  ارم  مرالاس -  رورس و  يا  تا -  هدرتسگ  تمحر  اب  و  شخب ، تاجن  میاهاطخ  اه و  شزغل 

(: مهدراهج مهدزیس و  تاعکر   ) رخآ تعکر  شش  زا  لّوا  تعکر  ود  زا  دعب  .ز 

رب ناگدـننک  لّکوت  روما  تیافک  يارب  نانآ  نیرت  هدامآ  و  یتسه ، تناراد  تسود  يارب  ناگدـنریگ  سنا  نیرت  سونأـم  وت  اـهلا  راـب 
ییاهن دـح  هب  و  يراد ، فارـشا  عالطا و  ًالماک )  ) ناشیاه نطاب  رب  و  ییامرف ، یم  هدـهاشم  ناشنورد  اه و  ناـهنپ  رد  ار  ناـنآ  ییوت ،

نالان وت  هاگرد  هب  طقف  نم  و  تسا ، راکشآ  ًالماک )  ) وت رب  دنوادخ -  يا  نم -  نطاب ) و   ) زار و  يراد ، هطاحا  نانآ  شنیب  تریصب و 
اه و هغدـغد  هاـگره  و  دوش ، یم  مسنوم  وت  داـی  دـناشک  یم  ییاـهنت  ساـسحا  هب  ارم  تبرغ  هاـگ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  ملد ، هتخوس  و 

ددرگ نوزفا  میاه  هودنا 

125 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنَع ُتیِمَع  ْنِإ  َّمُهَّللَا  َکِمْکُِحل  ًاعِـضاَخ  َِکئاَضَق  ْنَع  اَهَرَدْـصَم  َكِدَِـیب َو  ِرُومُْألَا  َهَّمِزَأ  َّنَِأب  ًاْملِع  َکـِب  ِهَراَِجتْـسِالَا  َیلِإ  ُتْأََـجل  ُموُمُْهلَا 
َکَّنِإ َّمُهَّللَا  َِکتاَنَأ  ْنِم  ٍْرتَِوب  َِکتَیَالَو َو َال  ْنِم  ٍعِْدِبب  ُتْسَلَف  يِدِشاَرَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  یِِحلاَصَم َو  یَلَع  ِینَّلُدَـف  اَْهنَع  ُتْهِهَف  ْوَأ  َِکَتلَأْسَم 

ْنِم ًاْرفِـص  ٌهَِبلاَط  ٌدَی  ْعِجَْرت  َْمل  ٍهَجاَِحب َو  َْکَیلِإ  َدَصَق  ٍهَبْغَِرب َو  َْکَیلِإ  َعِزَف  ْنَم  َبیِخَی  َْنل  َكِداَبِِعل َو  ََهباَجِْإلَا  َْتنِمَـض  َِکئاَعُدـِب َو  َتْرَمَأ 
ُّيَأ َْلب  َکَنوُد  ِّدَّرلَا  ُِقئاَوَع  ُْهتَعَطَْتقاَف  َْکَیلِإ  َدَـفَو  ٍدـِفاَو  ُّيَأ  ْوَأ  َكْدِـجَی  ْمَلَف  َکَّمَأ  ٍلِحاَر  ُّيَأ  َِکتاَبِه َو  ِلَِحن  ْنِم  ًهَِیلاَـخ  َـال  َکـِئاَطَع َو 

َْکَیلِإ ُتْدَـصَق  ْدَـق  َّمُهَّللَا َو  َِکتَّیِطَع  ِهَحاَِمتِْـسا  َنوُد  يَدْـکَأ  َكِدـیِزَِمل  ٍِطْبنَتْـسُم  ُّيَأ  َكِدوُج َو  ِْضیَف  ْنِم  ْلَـنَی  َْمل  َِکلْـضَِفب  ٍریِجَتْـسُم 
ِیَتلَأْسَم ُدَی  َِکلْضَف  َبَاب  ْتَعَرَق  ِیتَجاَِحب َو 

ِِهلآ َو ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  يِرْدَص  ِیف  َعَقَی  ْوَأ  ِیلاَِبب  َرُطْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِیتَِبلَط  ْنِم  ُثُدْـحَی  اَم  َتِْملَع  ِیْبلَق َو  ِهَناَِکتْـسِالَا  ِعوُشُِخب  َكاَجاَن  َو 
َكاَّیِإ ِیَتلَأْسَم  ْعَفِْشا  َِکَتباَجِِإب َو  ِیئاَعُد  َّمُهَّللَا  ِّلَص 
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اضق و زا  اه  نآ  هاگتساخ  أشنم و  و  تسوت ، تسد  هب  روما  مامت  مامز  ًانیقی  هک  مناد  یم  اریز  مرب ، یم  هانپ  تهاگرد  زا  نتسج  هانپ  هب 
.تسا میلست  عضاخ و  تنامرف  مکح و  ربارب  رد  تسوت و  ردق 

تحلـصم هب  ارم  دوخ  وت  هدش ، هدنامرد  زجاع و  نآ  نتفگ  زا  منابز  ای  ما  هدش  روک  تهاگرد  زا  تساوخرد  هب  تبـسن  رگا  ادنوادخ 
ورملق رد  يدـیدج  عوضوم  هژوس و  نم  اریز  نک ، يربـهر  ملاـمک  دـشر و  ياـه  هاـگیاج  يوـس  هب  ار  ملد  و  نک ، ییاـمنهار  میاـه 

.متسین تیراوگرزب  ربص و  زا ) هدافتسا   ) هب تبسن  درف  هب  رصحنم  يدرف  و  وت ، تیالو 

هک ره  و  ، (1) يدومرف نیمضت  ار  تناگدنب  هتساوخ )  ) تباجا و  يداد ، نامرف  تهاگرد ) هب   ) شیاین اعد و  هب  ارم  وت  هنیآ  ره  اهلا  راب 
چیه زگره )  ) و ددرگ ، یمن  دـیماان  زگره  دروآ  يور  وت  يوس  هب  شزاین  اب  دوش و  هدـنهانپ  وت  هاگرد  هب  شقایتشا  دوجو و  ماـمت  اـب 

وت يوس  هب  رفس  گنهآ  رفاسم  نیمادک  و  هتشگنرب ، تا  هنادنم  تیاضر  ياه  ششخب  زا  یهت  تیاطع و  زا  یلاخ  يا  هدنهاوخ  تسد 
زا ار  وا  تباجتـسا ) مدـع  و   ) ّدر عـناوم  دـمآ و  وـت  شیپ  هک  تناتـسآ ) هب   ) هدـنوش دراو  مادـک  اـی  تفاـین ؟ کـیدزن  ار  وـت  درک و  ار 

تتواخـس دوج و  ضیف  زا  هک  تتمحر  لضف و  هب  هدنیوج  هانپ  نیمادـک  هکلب  ای ) ( ؟) تسب وا  رب  ار  هار  و   ) تشادزاب وت  هب ) ندیـسر  )
.دش هرهب  مک  تیاهاطع  زیربل  ياهولد  ششخب  زا  هک  تتمعن  بآ  شیازفا  هدنیوج  مادک  و  دشن ؟ دنم  هرهب 

اب ملد  و  تسا ، هدیبوک  ار  وت  تمحر  لضف و  ِرد  متـساوخرد  ییادگ و  تسد  و  ما ، هدمآ  وت  يوس  هب  ًاتقیقح  متجاح  زاین و  اب  ایادخ 
یم ار  نآ  دبای  هار  ما  هنیس  رد  ای  دنک  روطخ  مرکف  هب  ما  هتـساوخ  هک  نیا  زا  لبق  وت  و  هتـساخرب ، تاجانم  هب  وت  اب  یگدنامرد  عوشخ 

منابرهم يادخ  يا  نادرگ -  نیرق  تتباجا  اب  ار  تهاگرد  هب  میاعد  و  _ت ، سرف تمحر  دورد و  شکاپ  لآ  دّمحم و  رب  سپ  یناد ،
نک هارمه  میاه  تجاح  ندش  اور  اب  ار  وت  زا  متساوخرد  و  - 
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ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  َنیِمِحاَّرلَا َو  َمَحْرَأ  اَی  یِِجئاَوَح  ِحُْجِنب 

اَمُهَدَْعب ُلوُقَت  ِْنیَتَعْکَر َو  یِّلَُصت  َُّمث 

َُهلَأَس ْنَم  یَطْعَأ  ْنَم  اَی  ِلِیلَْقلِاب  ِرِیثَْکلَا  یِطُْعی  ْنَم  اَی  ٍهَْرثَع  ِّلُک  َْدنِع  ُهَطَخَس  ُنَمآ  ٍْریَخ َو  ِّلُِکل  ُهوُجْرَأ  ْنَم  اَی 

ْنِم ِیلْؤُس  َعیِمَج  َكاَّیِإ  ِیَتلَأْسَِمب  ِینِطْعَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  ُْهفِْرعَی  َْمل  ُْهلَأْـسَی َو  َْمل  ْنَم  یَطْعَأ  ْنَم  اَـی  ًهَمْحَر  ُْهنِم َو  ًاـنُّنََحت 
ِدوُْجلَا َو اَذ  اَی  ِْهیَلَع  ُّنَُمی  ِّنَْملَا َو َال  اَذ  اَی  ِهَرِخْآلَا  اَْینُّدـلَا َو  َّرَـش  یِّنَع  ْفِرِْـصا  َْتیَطْعَأ َو  اَم  ٍصوُْقنَم  ُْریَغ  ُهَّنِإَف  ِهَرِخآـْلَا  اَْینُّدـلَا َو  ِْریَخ  ِعیِمَج 

ِهَرِخْآلَا اَْینُّدلَا َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِّمِهُْملَا  َعیِمَج  ِینِفِْکا  ِیلْؤُس َو  ِینِطْعَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِمَعِّنلَا  ِلْوَّطلَا َو  ِّنَْملَا َو 

اَمُهَدَْعب ُلوُقَت  ِْنیَتَعْکَر َو  یِّلَُصت  َُّمث 

ِباَتِْکلَا ِّمُأ  ِیف  َناَک  ْنِإ  َنیِریِجَتْـسُْملَا  َراَج  َنِیئِجَّاللَا َو  َرْهَظ  َنیِِفئاَْخلَا َو  َناَمَأ  اَی  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ِلْوَّطلَا َال  اَذ  اَـی  َکـْیَلَع  َّنَم  َـال  ِّنَْملَا  اَذ  اَـی 
ًادیِعَـس َكَدـْنِع  ِیْنُبتُْکا  ِیقْزِر َو  َراَْتقِإ  ِیناَمْرِح َو  ِیئاَقَـش َو  ِباَـتِْکلَا  ِّمُأ  ْنِم  ُحـْماَف  ِیقْزِر  ِیف  َّیَلَع  ٌرَتْقُم  ْوَأ  ٌموُرْحَم  ٌّیِقَـش  یِّنَأ  َكَدـْنِع 

َکِِّیبَن یَلَع  ِلَْزنُْملَا  َِکباَتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  ِیقْزِر  ِیف  ًاعَّسَُوم  ِْریَْخِلل  ًاقَّفَُوم 
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.تسرف تمحر  دورد و  شکاپ  لآ  دّمحم و  رب  و  نانابرهم ، نیرت  نابرهم  يا 

(: مهدزناش مهدزناپ و  تاعکر   ) رخآ تعکر  شش  زا  مراهچ  مّوس و  تعکر  ود  زا  سپ  و.ح 

رطاخ هب  هک  نآ  يا  مبلط ، یم  ناـما  شبـضغ  مشخ و  زا  یـشزغل  ره  ماـگنه  رد  و  مراد ، دـیما  وا  هب  یتکرب  ریخ و  ره  يارب  هکنآ  يا 
یم شتمحر  ینابرهم و  يور  زا  دـنک  تساوخرد  وا  زا  هک  سک  نآ  هب  هک  نآ  يا  دـنک ، یم  اطع  ناوارف  شاداپ )  ) كدـنا لامعا ) )

رب دیامرف ، یم  اطع  شمرک  لّضفت و  يور  زا  دسانـش  یمن  ار  وا  یتح )  ) درادـن و یتساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  هب  هک  نآ  يا  دـشخب ،
ایند و ریخ  همه  هب  تبـسن  میاه  هتـساوخ  ماـمت  تهاـگرد  زا  متـساوخرد  هب س_بب  تسرف و  تمحر  دورد و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و 
، نک فرطرب  نم  زا  ار  ترخآ  ایند و  ّرـش  و  دـبای ، یمن  ناصقن  يا  هدومرف  اطع  وت  هچ  نآ  یتسار  هب  هک  امرف ، اـطع  نم  هب  ار  ترخآ 

لآ دّـمحم و  رب  اه  تمعن  شـشخب و  دوج و  تنم و  بحاـص  يا  ، (1) درادـن یتّنم  وت  رب  سک  چـیه  هک  یتنمو )  ) تمعن بحاص  يا 
ترخآ اـیند و  روما  زا  هک  هچ  نآ  ماـمت  هب  تبـسن  ارم  و  نک ، اـطع  نم  هب  ار  میاـه  تساوخرد  و  _ت ، سرف تمحر  دورد و  دّـمحم 

.امرف تیافک  مراد ) ار  شا  هغدغد  و   ) تسا مهم  میارب 

(: مهدجه مهدفه و  تاعکر   ) مّوس تعکر  شش  زا  مشش  مجنپ و  تعکر  ود  زا  دعب.ط 

هیاـم يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  هک )  ) شـشخب فطل و  بحاـص  يا  تسین ، وا  رب  یتـنم  چـیه  هک ) تنمو   ) تمعن بحاـص  يا 
ای تخبدـب  نم  وت  دزن  ظوفحم ) حول   ) باتک لصا  رد  رگا  نایوج ، هانپ  هدـنهد  هانپ  و  ناگدـنهانپ ، هانپ  تشپ و  و  ناـکان ، میب  تینما 

كاپ ار  میزور  یگنت  تیمورحم و  یتخبدـب و  ظوفحم  حول  زا  سپ  ما ، هدـش  تبث  يزور  گنت  ای  تفطل ) يراگتـسر و  زا   ) مورحم
هدـش لزان  باتک  رد  وت  هنیآ  ره  اریز  نک ، تبث  رّدـقم و )  ) يزور هداـشگ  ریخ و  هار  رد  قفوم  تخبـشوخ و  تدوخ  دزن  ارم  و  نک ،

ربمایپ رب  تا 
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ٍءْیَش َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َْتُلق  ِبا�تِْکلَا َو  ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءا�شَی َو  ا�م  ّللَا 
�

ُه اوُحْمَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِلَسْرُْملَا 

َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلِاب  َّیَلَع  َّنُم  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  َنیِمِحاَّرلَا  َمَحْرَأ  اَی  َُکتَمْحَر  ِینْعَسَْتلَف  ٌءْیَش  اَنَأ  َو 

 . َنیَِملاَْعلَا َّبَر  اَی  َْتلَّجَع  اَم  َریِخَْأت  َتْرَّخَأ َو َال  اَم  َلیِْجعَت  َّبِحُأ  یَّتَح َال  َكِرَدَِقب  اَضِّرلَا  َكِْرمَِأل َو  ِمِیلْسَّتلَا  َو 

رکشلا هدجس  یف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  .4

هضیرفلا دعب  رکشلا  هدجس  یف  _44

: لاقف رکشلا  هدجس  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  دعس  نب  دعس  لأس 

رکشلا هدجس  یه  نولوقیو  هدحاو  هدجس  هضیرفلا  دعب  نودجسی  انباحصأ  يرأ 

: لوقی نأ  همعنلا ]  ] هدبع یلع  یلاعت  هّللا  معنأ  اذإ  رکشلا  اّمنإ  مالسلا :  هیلع  لاقف 

.َنیَملاْعلا ِّبَر    ِ هّلل ُدْمَْحلاَو  ( 56 «) َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یِلا  ّانِاَو  َنینِْرقُم *  َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يذَّلا  َناْحبُس  »
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تبث ای )  ) كاپ و دنک  هدارا  ار  هچ  نآ  ره  دنوادخ  : » يا هدومرف  داب -  شکاپ  نادناخ  وا و  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  هک  تلسرم - 
نم و  . (2)« تسا هتفرگ  ارف  ار  يزیچ  ره  نم  تمحر  و  : » يا هدوـمرف  زین )  ) و . (1)« تسوا دزن  ظوفحم ) حول   ) باتک لصا  دنک و  یم 

دورد و شکاپ  لآ  دّمحم و  رب  ادنوادخ  نانابرهم ، نیرت  نابرهم  يا  دریگ  ارف  زین  ارم  دیاب  تتمحر  اذل  متسه ، ءایشا ) زا   ) یئیـش زین ) )
لّـضفت  ) نم رب  تردـق  اضق و )  ) هب ندوب  _ي  ضار تنامرف و  ربارب  رد  میل  _ ست و  وت ، رب  لّکوت  هیحور ) نداد   ) اب و  تسرف ، تمحر 

ولج هک  هچ  نآ  نداـتفا  ریخأـت  هب  اـی )  ) و يا ، هتخادـنا  ریخأـت  هب  هچ  نآ  ندـمآ  دوز  زگره )  ) هک ییاـج  اـت  راذ ، _ گـب تنم  نک و )
.نایناهج اه و  ناهج  رایتخا  بحاص  راگدرورپ و  يا  مشاب ، هتشادن  تسود  ار  يا  هتخادنا 

رکش هدجس  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 4

بجاو زامن  زا  دعب  رکش  هدجس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچو : لهچ  ياعد 

کی بجاو  زامن  زا  دعب  ام  نارای  هک  منیب  یم  نم  تفگ : درک و  لاؤس  رکش  هدجـس  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دعـس  نب  دعس 
رد یعقاو  رکـش  هک  تسین  نیا  زج  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا ، رکـش  هدجـس  نیا  دـنیوگ : یم  دـنروآ و  یم  اج  هب  هدـجس 

: دیوگب هدنب  نآ  دیامرف  بیصن  شا  هدنب  هب  ناسحا  تمعن و  یلاعت  دنوادخ  هاگره  هک  تسا  نیا  تقیقح 

رداق راک  نیا  رب  م_ا  هنرگ )  ) و دـینادرگ ) اـم  رخـسم  و   ) داد رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  تمعن )  ) نیا هک  ییادـخ  نآ  تسا  هزنم  كاـپ و  »
اه و ناهج  راگدرورپ  هک )  ) تسا دنوادخ  يارب  شیاتـس  ساپـس و  »(3) و  میدرگ یم  زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  ًاـعطق  و  میدوبن ،

.4( تسا  ) نایناهج
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: رخآ ءاعد  _45

.تاّرم ثالث  هّلل ِ،  ارْکُش  هّللارْکُش ِ،  لاُقی : نأ  لوقلا  نم  اهیف  يزجی  ام  یندأ 

: رخآ ءاعد  _46

.اْوفَع اْوفَع  تئش : نإو  ارْکُش ، ارْکُش  هّرم : هئام  رکشلا  هدجس  یف  لق 

: رخآ ءاعد  _47

 ِ هّلل ارْکُـش  هّرم : هئام  اهیف  لوقی  رهظلا ، بیقعت  نم  غارفلا  دـعب  دجـسی  ناک  مالـسلا  هیلع  اضرلا  ّنإ  كاّحـضلا : یبأ  نب  ءاجر  ربخ  یف 
 ِ.ِ هّلل ادْمَح  هّرم : هئام  اهیف  لوقی  هدجس  رصعلا  بیقعت  نم  غارفلا  دعبو 

ّجحلاو رفسلا  یف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  .5

لزنملا نم  جورخلا  دنع  _48

ال هتَُّوقَو ،   ِ هّللا ِلْوَِحپ  ُتْچَرَخ  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  لاق : هلزنم  نم  جرخ  اذإ  مالسلا  هیلع  یبأ  ناک  لاق : مالسلا :  هیلع  اضرلا  نع 
.ِۀَِیفاع ِیف  ِِهب  ِیِنتاَف  َِکقزِِرل  ًاضِّرَعَتُم  ِّبَرای  َِکتَُّوق  َِکلوَِحب َو  َِلب  (، 57) یتَُّوق الَو  یّنِم  ٍلْوَِحب 
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تیافک يرازگرکـش  يارب  راتفگ  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  دندومرف ): مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  : ) هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مجنپو : لهچ  ياعد 
( میوگ یم  ساپس  رکش و  ار  دنوادخ  مرازگ ، یم  دنوادخ  يارب  ساپس  رکش و   ) ِهّلِل اًرکُش  ِهّلِل  اًرکُش  دوش : هتفگ  راب  هس  هک  تسا  نیا  دنک  یم 

رکش و  ) اًرکُش اًرکُش  وگب : هبترم  دص  رکش  هدجـس  رد  دندومرف ): مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  : ) دروم نیمه  رد  رگید  ياعد  مشـشو : لهچ  ياعد 
( شخبب شخبب ، ارم   ) اًوفع اًوفع  نک :) هفاضا   ) یتساوخ رگا  و  مرازگ ) یم  ساپس 

زا تغارِف  ِزا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور  كاحـض  یبأ  نب  ءاجر  هنیمز : نیمه  رد  رگید  ياعد  متفهو : لـهچ  ياـعد 
_ت غارف زا  دعب  و  مرازگ ) یم  ساپس  رکش و  ار  دنوادخ  ) ِهّلِل ًارکُش  دندومرف : یم  هبترم  دص  هدجس  لاح  رد  هدرک و  هدجس  رهظ  زامن  تابیقعت 

( تسا دنوادخ  صوصخم  مساپس  شیاتس و   ) ِهّلِل ًادمح  دندومرف : یم  هدجس  لاح  رد  هبترم  دص  رصع  زامن  تابیقعت  زا 

جح رفس و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 5

لزنم زا  جورخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشهو : لهچ  ياعد 

: دندومرف یم  دندش  یم  جراخ  لزنم  زا  هک  هاگره  مالـسلا  هیلع  مراِوگرزب  رِدپ  دندومِرف : هِک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

يا وـت  تردـق  ناوـتو و  ورین  اـب  هکلب  مدوـخ ، زا  یتردـق  ناوـت  اـب  هن  مد ، جراـخ ش_ لزنم  زا  یهلا  تردـق  ناوـت و  زا  تناعتـسا  اـب 
هارمه هب  ار  يزور ) قزر و   ) نآ سپ  مدـمآ ) نوریب   ) وـت يزور  قزر و  ندروآ  تسد  هـب  دـصق  هـب  مراـیتخا ؛ بحاـص  راـگدرورپ و 

.امرف اطع  نم  هب  یتمالس  تیفاع و 
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.هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  هّللا ِ،  یَلَع  ُْتلَّکََوت  هّللِاب ِ،  ُْتنَما  هّللا ِ،  ِمِْسب  رخآ : ءاعد  _49

َو ُتِْجلَو ،   ِ هّللا ِمِْسبَو  ُتْجَرَخ ،   ِ هّللا ِمِْسب  هلزنم : نم  جرخ  اذإ  لوقی  مالـسلا  هیلع  اضرلا  ناکو  نانـس : نب  دّـمحم  لاق  رخآ : ءاعد  _50
.ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ُْتلَّکََوت ،   ِ هّللا یَلَع 

ّهبادلا بوکر  دنع  _51

.َنینِْرقُم َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يذَّلا    ِ هّللُدْمَْحلَا هّللِاب ِ،  ِّالا  َهَُّوق  الَو  هّللا ِ،  ِمِْسب  ّهبادلا : بکر  اذإ  لاق  نم  مالسلا :  هیلع  لاق 

.لزنی یّتح  هّتبادو  هسفن  هل  تظفح 

رحبلاو ّربلا  یف  بوکرلا  دنع  _52

(58 «) َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یِلا  ّانِاَو  َنینِْرقُم *  َُهل  اّنُک  ام  اذه َو  اَنل  َرَّخَس  يذَّلا  هّلل  ُدْمَْحلَا  : » لقف رهظلا  تبکر  نإف 
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هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مهنو : لهچ  ياعد 

دنوادـخ هطـساو  هب  زج  یتردـق  ناوت و  ورین و  چـیه  هک )  ) مدرک لکو  دـنوادخ ت_ رب  و ) ، ) مدروآ نامیا  دـنوادخ  هب  ادـخ ، ماـن  هب 
.درادن دوجو  لاعتم ) )

دروم نیمه  رد  رگید  ياعد  مهاجنپ : ياعد 

: دندومرف یم  دندش  یم  جراخ  ناشلزنم  زا  هاگره  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : نانس  نب  دمحم 

یتردق ناوت و  چیه  و  مدومن ، لکوت  دنوادخ  رب  طقف  و  مدرگ ، یم  نآ ) رد   ) لخاد ادخ  مان  هب  و  مدش ، جراخ  لزنم ) زا   ) ادـخ مان  هب 
.درادن دوجو  گرزب  رایسب  هبترم  دنلب  دنوادخ  هطساو  هب  زج 

بکرَم رب  ندش  راوس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکیو : هاجنپ  ياعد 

: دیوگب نایاپراهچ  رب  ندش  راوس  ماگنه  هکره  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ار بکرم )  ) نیا هک  _ت  سا يدنوادخ  يارب  ساپ  شیاتـس و س_ درادن ، دوجو  دنوادخ  هطـساو  هب  زج  یتردق  چیه  و  ادخ ، مان  هب  »
دوـخ و تروـص ) نیا  رد   ) (1)« میدوبن اـناوت  راـک  نیا  رب  دوـخ  هک  یلاـح  رد  داد ) رارق  اـم  راـیتخا  رد   ) تخاـس اـم  رخ  _ سم مار و 

.دیایب نییاپ  نآ  زا  هک  نیا  ات  دنام  یم  ظوفحم  دنزگ  زا  شیاپراهچ 

ایرد یکشخ و  رد  ندش  راوس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مودو : هاجنپ  ياعد 

شیاتـس ساپـس و  وگب : يدـش  راوـس  یناوـیح  تشپ  رب  یکـشخ ) رد   ) رگا دـندومرف ): هک  هد  لـقن ش_ مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  )
راک نیا  هب  تبسن  ام  هک  یلاح  رد  داد ) رارق  ام  رایتخا  رد  و   ) تخاس ام  رخسم  مار و  ار  بکرم )  ) نیا هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم 

.(2) میدرگ یم  زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  هک  یتسار  هب  میدوبن و  اناوت 
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: لقف هنیفسلا  یف  ترص  اذإف  رحبلا ، تبکر  نإو 

(59 «) ٌمیحَر ٌروُفََغل  ّیبَر  َّنِا  اهیسُْرمَو  اهیرْجَم    ِ هّللا ِمِْسب  »

ارحبو اّرب  بوکرلا  دنع  _53

، ًاّرب جرخا  لاق :) نأ  یلإ  ( ؟ ارحب وأ  اّرب  ذخآ ؟ يرت  ام  كادف  تلعُج  مالسلا :  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأل  تلق  لاق : طابـسأ  نب  ّیلع  نع 
هّللا مزع  نإف  رظنت ، ّمث  هّرمو  هّرم  هئام  هّللا  ریختستل  ّمث  هضیرف ، تقو  ریغ  یف  نیتعکر  یّلـصتو  هّللا ، لوسر  دجـسم  یتأت  نأ  کیلع  الو 

: ّلجوّزع هّللا  لاق  يّذلا  لقف  رحبلا  یلع  کل 

« ٌمیحَر ٌروُفََغل  ّیبَر  َّنِا  اهیسُْرمَو  اهیرْجَم    ِ هّللا ِمِْسب  اهیف  اُوبَکْرا  َلاقَو  »

جاومألا ناجیه  دنع  _54

َلْوَح الَو  هّللا ِ،  ِهَنیکَِـسب  ینُکْـساَو  هّللا ِ،  ِرارَِقب  يِّرَق  لقو : کنیمیب  هجوملا  یلإ  موأو  كراسی  یلع  ِکَّتاف  جاومألا  کیلع  تجاه  اذإف 
.ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو 

: رخآ ءاعد  _55

: لقو نمیألا  کبناج  یلع  ِکَّتاف  ( 60) رحبلا کب  برطضا  نإف 
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: وگب یتفرگ  رارق  یتشک  رد  هک  یماگنه  يدش ، راوس  ایرد  رد  رگا  و 

نم رایتخا ) بحاص  و   ) راـگدرورپ هک  یتسار  هب  تسا ، وا ) هدارا  و   ) ادـخ ماـن  هب  شنتفرگولهپ  فقوت و  یتشک و  نیا  تکرح  ریس و 
.(1) تسا نابرهم  رایسب  و )  ) هدنزرمآ رایسب  ًاعطق 

ایرد یکشخ و  رد  ندش  راوس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  موس : هاجنپ و  ياعد 

( مرفـس دروم  رد   ) ناترظن مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ماما  هب  هک : هد  لقن ش_ طاب  _ سا نب  یلع  زا 
( یهاوخ یم  رگا  و  ، ) ورب یکـشخ  هار  زا  دندومرف :) هک  نیا  ات  دـنتفگ  یبلاطم  ترـضح  ( ؟ ایرد ای  مورب  یکـشخ  هار  زا  ایآ  تسیچ ؟

زاـمن تعکر  ود  بجاو  زاـمن  تقو  زا  ریغ  یناـمز  رد  هتفر و  ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  هب  هک  درادـن  یلاکـشا 
دنوادخ رگا  هک  ینک ) هجوت  و   ) ینیبب سپـس  دهد ، ناشن  وت  هب  ار  ریخ  هار  هک  یهاوخب  دنوادخ  زا  راب  کی  دـص و  سپـس  يرازگب ،

حون ترـضح  ناتـساد  رد   ) ّلج ّزع و  دنوادخ  هک  وگب  ار  نامه  سپ  یتفر ) ایرد  هار  زا  و   ) تخادنا تلد  هب  ار  ایرد  رد  تکرح  مزع 
: هک دومرف  وا ) نابز  زا  مالسلا و  هیلع 

یتسارب .تسا  وا ) هدارا  هب  و   ) ادخ مان  هب  شنتفرگ  ولهپ  فقوت و  تکرح و  ریـس و  هک )  ) دیوش یت ) _ شک  ) نآ رب  راو  تفگ س_ و 
(2) تسا نابرهم  رایسب  و )  ) هدنزرمآ رایسب  ًاعطق  نم  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ هک 

جاوما مطالت  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچ : هاجنپ و  ياعد 

نک و هیکت  تپچ  فرطرب  دمآ  الاب  نآ  جاوما  و  دش ) مطالتم  ایرد   ) هاگره دندومرف ): هک  هد  تیاور ش_ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
چیه و  نک ، شکورف  وا  بناج  زا  ینیکست  اب  و  ریگب ، مارآ  دنوادخ  يوس  زا  یـشمارآ  وگب : هدرک و  هراشا  جوم  هب  تتـسار  تسد  اب 

.درادن دوجو  گرزب  رایسب  هبترم  دنلب  دنوادخ  هطساو  هب  زج  یتردق  ناوت و 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مجنپو : هاجنپ  ياعد 

: وگب هدرک و  هیکت  تتسار  فرط  رب   (3) دش هتفشآ  برطضم و  ایرد  رگا  دندومرف ): هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  )
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تسا دوه  هکرابم  هروس  هیآ 41  زا  یشخب  میِحَر « ٌروُفَغل  یب  نإ َّر   ّ َ اهیَسُرم اهیَرجَم و  ِهللا  ِمِسب   » ترابع - 1
.تسا دوه  هکرابم  هروس  هیآ 41  تقیقح  رد  یلصا ، نتم  رد  ریخا  یبرع  ترابع  - 2

د، __ راو ش __ هنیف س __ رب س مالـسلا  هیلع  حوـن  هک  یماـگنه  و  دـندومرف : هک  هد  __ تیاور ش مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  - 3
الا هلإ  ال   ) لیلهت هملک  راب  رازه  يدـی  __ سرت ند  __ قرغ ش زا  رگا  حون ، يا  هک : دومرف  یحو  نا  __ شیا هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ 

ای ایرام ، ای  اًفلا  ًایلولیه  تفگ : ینایرـس  نابز  اب  اذـل  .دـیوگب  ار  لیلهت  نیا  راب  رازه  تسناوتن  حون  یلو  ...نک  يراـج  ناـبز  رب  ار  هللا )
( ریگ مارآ  ایرام  يا  ایرام ، يا  راب ، رازه  ایلولیه  ) نقیا ایرام 
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.هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  هّللا ِ،  ِنْذِِاب  ْءَدْهاَو  هّللا ِ،  ِراقَِوب  ِّرَقَو  هّللا ِ،  ِهَنیکَِسب  ْنُکْسا  هّللا ِ،  ِمِْسب 

مارحلا هّللا  تیب  عادو  دنع  _56

ماق ّمث  ادـجاس ، ّرخ  دجـسملا  باب  نم  جرخی  نأ  دارأ  اّـملف  تیبلا ، عّدو  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  تیأر  لاـق : دومحم  یبأ  نب  میهاربإ  نع 
: لاقو ( 61  ) هلبقلا لبقتساف 

.َْتنَا ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  یلَع  ُِبلَْقنَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

: رخآ ءاعد  _57

راص اّملف  لاق : نأ  یلإ  نیطاّنحلا .  باب  یلإ  راصو  تیبلا  عّدو  اّملف  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  وبأ  رمتعا  لاـق : مالـس  نب  یـسوم  نع 
: لاق بابلا  دنع 

.َْتنَا ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  یلَع  ُتْجَرَخ  ّینِا  َّمُهّللَا 

جاوزلاب ّقلعتی  امیف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ  .6

هبطخلا یف  جاوزلا  دنع  _58

َُهباتِک ِدْمَْحلِاب  َحَتَْتفاَو  ُهَسْفَن ، ِباتِْکلا  ِیف  َدِمَح  يذَّلا    ِ هّللُدْمَْحلَا
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نامرف نذا و  هب  و  نک ، شکورف  دنوادخ  شمارآ  راقو و  هط  _ ساو هب  و  مارآ ش_و ، دـنوادخ  بناج  زا  _ي  شمارآ اب  ادـخ ، مان  هب 
.درادن دوجو  دنوادخ  هطساو  هب  زج  یتردق  ناوت و  چیه  و  وش ،) تکاس  و   ) ریگب مارآ  ادخ 

ادخ هناخ  اب  عادو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مششو : هاجنپ  ياعد 

دنتساوخ هک  یماگنه  و  دندومرف ، عادو  ار  ادخ  هناخ  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک : هدش  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا 
زاب نم  انامه  ادنوادخ  دندومرف :  (1) هدومن هلبق  يوس  هب  ور  دنتـساخرب و  سپـس  دنداتفارد ، هدجـس  هب  دنوش  جراخ  دج  _ سم رد  زا 

.درادن دوجو  وت  زج  هب  يدوبعم  چیه  هک  هدیقع )  ) نیا ساسا )  ) رب مدرگ  یم 

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  متفهو : هاجنپ  ياعد 

عادو ادـخ  هناخ  اب  هک  یماگنه  و  دـندروآ ، اـج  هب  هرمع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلاوبا  ماـما  هک : هدـش  تیاور  مالـس  نب  یـسوم  زا 
رد هب  ترضح  هک  یماگنه  تفگ : هک  نیا  ات  دندرک _ ...  تکرح  مارحلادجسم ) ياهرد  زا  یکی   ) نیطانحلا باب  فرط  هب  هدومرف ،

: دندومرف دندیسر 

.درادن دوجو  وت  زج  هب  يدوبعم  چیه  هک  هدیقع )  ) نیا سا  _ سا رب  مدش  جراخ  اج ) نیا  زا   ) نم انامه  ادنوادخ 

تسا طوبرم  جاودزا  هب  هک  يروما  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  - 6

دقع هبطخ  ندناوخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشهو : هاجنپ  ياعد 

دمح و اب  ار  شیوخ  باتک  تسا و  هدوتـس  نآرق )  ) ینامـسآ باتک  رد  ار  شدوخ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  شیاتس و 
هدرک زاغآ  انث 

139 ص :

« دومن هبعک  يوس  هب  ور  : » يانعم هب  هبعکلا » لبقتساف  : » تسا هدمآ  رگید  يا  هخسن  رد  - 1
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.ِهَمْکِْحلا ِنِداعَمَو  ِهَمْحَّرلا  ِهَِّمئَا  ِهلا  یلَعَو  ِهتَّیَِرب ، ِْریَخ  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  ِهتَعاط ، ِلْهَا  ِءازَج  َرِخاَو  ِهتَمِْعن ، ِّلَحَم  َلَّوَا  ُهَلَعَجَو 

اْرمَاَو ابَـسَن  َبَجْوَا  ابَبَـس  ِهَمِدْقَّتلِاب ، ِرُومْالا  َیلْوَاَو  ِهَلِّصلِاب  ِبابْـسْالا  ِّقَحَا  ْنِم  َّنِا  ِقِطاّنلا  ِِهباتِکَو  ِقِداّصلا ، ِهِأَبَن  ِیف  َناک  يذَّلا    ِ هّللُدْمَْحلاَو
اوُحِْکنَاَو : » ُهُؤانَث َّلَج  َلاقَو  ( 62 «) اریدَق َکُّبَر  َناکَو  ارْهِصَو  ابَسَن  ُهَلَعَجَف  ارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُهَو  : » ُهُؤانَث َّلَج  َلاقَف  ابَسَح ، َبَقْعَا 

(63 «( ٌمیلَع ٌعِساو    ُ هّللاَو ِهلْضَف  ْنِم    ُ هّللا ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  ْمُِکئاِماَو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِحلاّصلاَو  ْمُْکنِم  یمایْالا 

ام ِدـیعَْبلا  ِفُّلَاَتَو  ِبیرَْقلا ، ِِّرب  ْنِم  اهیف    ُ هّللا َلَعَج  ام  َناَکل  ًهَعَبَّتُم ، ًهَّنُـس  ـالَو  ًَهلَّزَنُم ، ًهَمَکُْحم  ًهَیا  ِهَرَهاـصُْملاَو  ِهَحَکاـنُْملا  ِیف  ْنُکَت  َْمل  َْولَو 
ُهَءازَج اجَرَو  ُهَءاضَق ، یـْضمَاَو  ُهَمْکُح ، َذَْـفنَاَو  ُهَْرمَا  َعَبَّتا  ِنَم    ِ هّللِاب ِساّنلا  َیلْوَاَف  ُبیـصُْملا ، ُقَّفَوُْملا  ِْهَیِلا  َعَراسَو  ُبیبَّللا ، ُِلقاْعلا  ِهیف  َبَغَر 

.ِرُومْالا ِقَفْوَا  یلَع  ْمَُکلَو  اَنل  َمِْزعَی  ْنَا  یلاعَت  َهّللا  ُلَاْسَن  ُنَْحنَو 

ُهَحالَصَو ُهَْلقَعَو  ُهَتَءوُُرم  ُْمْتفَرَع  ْدَق  ْنَم  ٍنالُف » َْنب  َنالُف   » َّنِا َُّمث 
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نیرتهب دـمحم  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و  و  دـنادرگ ، شتعاط  لها  شاداپ  نیرخآ  شتمعن و  هاگیاج  نیلوا  ار  انث ) دـمح و   ) نآ و 
يارب ساپـس  شیات و  .دـنیادخ و س_ تمکح  ياه ) همـشچرس  و   ) نداعم تمحر و  نایاوشیپ  هک  داـب  وا  نادـناخ  رب  شتاـقولخم و 
دیاـب هک  ییاهدـنویپ  تاـطابترا و  نیرتراواز  زا س_ یکی  نیقی  هب  هک  دـمآ  شقطاـن  باـتک  قداـص و  ربـخ  رد  هـک  تـسا  دـنوادخ 

ثعاـب هک  _ت  سا يدـنویپ  طاـبترا و  دو ، هتخادـنا ش_ وـلج  دـیاب  هک  ییاـهراک  نـیرت  هتـسیاش  زا  و  دوـش ، هتـشاد  ساـپ  شتمرح 
_ داب میظع  شـشیاتس  حدم و  هک  دنوادخ _  هنیمز ) نیا  رد   ) و دروآ ، یم  یپ  رد  یتلزنم  هاج و  هک  يراک  و  تسا ، يدنوا  _ شیوخ
( هفطن  ) بآ زا  هک  تسا  یـسک  وا  و  ، ) (1)﴾ ًاریدَق َکُّبَر  َناک  ًارهِص َو  ًابَـسن َو  ُهَلَعَجف  اًرَـشب  ِءامْلا  َنِم  َقَلَخ  يِّذلا  َوُه  َو  : ﴿ تسا هدومرف 
هک یتاذ  نآ  و  تساناوت ) رایسب  زیچ ) ره  رب   ) وت راگدرورپ  هراومه  دنادرگ و  یببس  یبسن و  هطبار  ياراد  ار  وا  سپ  دیرفآ  ار  يرـشب 

ُمِِهنُْغی َءارَُقف  اونُوُکَی  ْنإ  ْم  __ ُِکئِامإ ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِحلِاصلا   ّ َ ْمُْکنِم َو یَمایَألا  او  __ ُحِْـکنأ َو  : ﴿ دومرف داب  میظع  شـشیاتس  حدـم و 
ار ناتنازینک  ناـمالغ و  نیب  زا  ناراکتـسرد  ناگتـسیاش و  زین  ناترـسمه و  یب  ناـنز  نادرم و  و   ) (2)﴾ ٌمیلَع ٌعِساو  ُهللا  ِِهلـضَف َو  ْنِم  ُهللا 

تمعن و   ) شخب تعـسو  دنوادخ  و  دزاس ، یم  زاین  یب  شیوخ  لضف  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنـشاب  تسدگنت  ریقف و  رگا  دیهد ، رـسمه 
تنـس ای  و  دـنوادخ ) يوس  زا   ) يا هدـش  لزان  مکحم و  هیآ  یببـس  طابترا  جاودزا و  هرابرد  رگا  یتح )  ) )و تساناد رایـسب  رتسگ و )

نآ رد  دـنوادخ  هـک  یتـکرب  نآ  ًاـعطق  مـه ) زاـب   ) تـشاد یمن  دوـجو  ملـسو ) لآ  هـیلع و  هللا  لـصمرکا  ربماـیپ  زا   ) يا هدـش  يوریپ 
ناسنا هک  دوب  يدنمـشزرا  هجیتن  اه ، هبیرغ  اـب  تفلا  ییانـشآ و  نادـنواشیوخ و  هب  یکین  نا و  _ سحا لـیبق : زا  هداد ، رارق  جاودزا ) )

، درک یم  باتـش  نآ  يوس  هب  راکتـسرد  قیفوت و  ياراد  صخـش  و  تخا ، یم س_ لیامتم  جاودزا )  ) راک نآ  هب  ار  دنمدرخ  لقاع و 
ققحت ار  ادخ  ردق  اضق و  و  دیامن ، ارجا  ار  شمکح  هدرک و  يوریپ  ار  وا  رما  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ  هب  درف  نیرت  کیدزن  هک  ارچ 
نیرتهب رب  ار  ام  ام و ش_ دصق  مزع و  هک  میهاوخ  یم  یلاعت  دنوادخ  زا  ام  .دـشاب و  هت  _ شاد دـیما  ار  وا  شاداپ  ازج و  و  _د ، شخب

.دنادرگ راوتسا  اهراک 

یگتسیاش لقع و  یگنادرم و  هک  تسا  یسک  ینالف  رسپ  ینالف  هک ) دینادب   ) سپس

141 ص :
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یف ْمُکَبِطاخ ، اوُحِْکنَاَو  ْمُکَِعفاش  اوُعِّفَـشَف  اذَک ، ِقادِّصلا  َنِم  اَهل  َلََذبَو  َهَنالُف ، ْمُکَتَمیرَک  َبَطَخَو  ْمُکَتَکْرِـش ، َّبَحَا  ْدَـقَو  ُهَلْـضَفَو ، ُهَتَِّینَو 
.ْمَُکلَو یل  َهّللا  ُرِفْغَتْسَاَو  اذه ، یلْوَق  ُلُوقَا  ٍرْسُع ، َْریَغ  ٍرُْسی 

: رخآ ءاعد  _59

ُهَلَعَجَف ارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ   » َهّللا َّنِا  هرْکِذ ، َْدنِع  ِهلاَو  ٍدِّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  ِهتَّزِِعل ، اعوُضُخ    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  الَو  ِهتَرْدُِقل ، ًالالِْچا    ِ هّللُدْمَْحلَا
(64 «) .اریدَق َکُّبَر  َناکَو  ارْهِصَو  ابَسَن 

: رخآ ءاعد  _60

ِیف ُهَقَّرَف  ام  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهیف  َعَمَج  يذَّلا  ِهِْقلَخ ، ِْریَخ  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَـصَو  هِّنَِمب ، هِرْکُـش  یِلا  يداْهلاَو  ِهتَمْحَِرب ، ِمَعِّنلا  ِمِّمَتُم    ِ هّللُدْمَْحلَا
.امیلْسَت َمَّلَسَو  ِهتَفالِِخب  ُهَّصَخ  ْنَم  یِلا  ُهَتاُرت  َلَعَجَو  ُهَْلبَق ، ِلُسُّرلا 
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ار ام  هداوناخ ش_ اب  يدنواشیوخ )  ) ند کیر ش_ وا ش_ و  دـیراد ) وا  زا  یلبق  تخان  و ش_  ) دـیا هت  سناد  ار  شتلیـضف  تین و  و 
هدومن لذـب  وا  هب  هیرهم  ناونع  هب  ار  رادـقم  نـالف  هدومن و  يراگتـساوخ  ار  مناـخ  نـالف  امـش  تمارک  اـب  رتخد  و  هت ، _ شاد تسود 

دقع هب  یتخـس  نودـب  یناسآ و  اـب  ار  ناـترتخد  دـیریذپب و  ار  دوخ  هطـساو  يرگ  یجناـیم  تطاـسو و  سپ  .ت  _ سا هدرک ) نییعت  )
یم شزرمآ  دـنوادخ  زا  امـش  مدوخ و  يارب  و  مناسر ) یم  نایاپ  هب  اجنیا  رد  و   ) میوگ یم  ار  منخـس  نیا  .دـیروآرد  ناتراگتـساوخ 

.مهاوخ

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  مهنو : هاجنپ  ياعد 

تهج هب  تسین  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  و  شتردق ، ناوت و  تشادگرزب  تهج  هب  _ت  سا دـنوادخ  صوصخم  ساپـس  شیاتس و 
هب شدای  هک  یماگنه  داب  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  و  شیریذپان ، تسکـش  تزع و  ربارب  رد  ندش  عضاخ 

هراوـمه دـنادرگ و  یببــس  یبـسن و  هـطبار  ياراد  ار  وا  دـیرفآ و  يرــشب  هـفطن )  ) بآ زا  دـنوادخ  هـک  یتـسار  هـب  دــیآ ، یم  ناـیم 
.(1) تساناوت رایسب  زیچ ) همه  رب   ) تراگدرورپ

هنیمز نیمه  رد  رگید  ياعد  متصش : ياعد 

لضف و اب  ار ) ناـسنا   ) دـنک و یم  لـماک  ار  اـه  تمعن  شتمحر  اـب  هک  يدـنوادخ  _ت ، سا دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  ساـپس و 
و) ، ) تسوا قولخم  نیرتهب  هک  داب  دـمحم  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و  و  دـیامرف ، یم  تیادـه  يرازگرکـش  ساپـس و  هب  شناسحا 

عمج شکرابم  دوجو  رد  اجکی  ار  دوب  هتخاس  هدـنکارپ  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  نیب  رد  هک  هچ  نآ  ره  تـالامک  لـیاضف و  زا  هک  یـسک 
.داب وا  رب  ادخ  دورد  مالس و  و  درک ، لقتنم  داد  صاصتخا  شتفالخ  هب  هک  سک  نآ  هب  ار  وا  لامک ) لضف و   ) ثاریم و  دومن ،

143 ص :

ناقرف هکراـبم  هروس  هیآ 54  زا  یتم  __ سق ًاریِدـق » َکُّبَر  َناک  ًارْهِـص َو  ًاـب َو  __ َسن ُهَلَعَجَف  ًار  __ َشب ِءاـْملا  َنِم  َقَلَخ   » تراـبع - 1
.تسا
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«5»

مهیلع وأ  نیرخآلل  و  هسفنل ، مالسلا  هیلع  هتیعدأ 

مهل اعد  نمیف  مالسلا  هیلع  هتیعدأ 

هتوخإل _61

، اْریَخ ِهب  ینِزْجَاَف  اراهَنَو ، ًْالَیل  ْمِهِرُومُِاب  ( 65) یّنِعَا ْمِْهیَلَع ، ٌقیفَر  ْمَُهل ، ٌلِصاو  ْمِِهب ، ٌّراب  ّینَاَو  ْمُهَحالَـص ، ُّبُِحا  ّینَا  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِا  َّمُهّللَا 
.اْریَخَف اْریَخ  َناک  ْنِاَو  اّرَشَف ، اّرَش  َناک  ْنِا  ُُهلْهَا ، اَنَا  ام  ِهب  ینِزْجَاَف  .ِبُویُْغلا  ُمّالَع  َْتنَاَف  َِکلذ .  ِْریَغ  یلَع  ُْتنُک  ْنِاَو 

.َكِدْشُِرل ْمُهْقِّفَو  َو  َِکتَعاط ، یلَع  ْمُْهنِعَاَو  ِناْطیَّشلا  َّرَش  ْمُْهنَعَو  اَّنَع  ئِسْخَاَو  ْمَُهل ، ِْحلْصَاَو  ْمُهِْحلْصَا ، َّمُهّللَا 

مالسلا هیلع  يدهملا  هدلول  _62

، َِکنْذِِاب َْکنَع  ِرِّبَعُْملا  َِکناِسلَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َِکتَّجُحَو  َِکتَفیلَخَو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َو) ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص   ) َّمُهّللَا
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نارگید يارب  شدوخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد  مجنپ : شخب 

هراشا

تسا هدومرف  اعد  ناشیارب  هک  یناسک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهاعد 

شناردارب يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکیو : تصش  ياعد 

راکوکین و نانآ  هب  تبـسن  نم  و  مهاوخ ) یم  و   ) مراد تسود  ار  نانآ  تحلـصم  حالـص و  نم  یتسار  هب  هک  یناد  یم  رگا  ادنوادخ 
نآ هطـساو  هب  و  ، (1) امرف يرای  نانآ  ياهراک  رد ) تدـعاسم  ماجنا و   ) هب تبـسن  ارم  متـسه  نابرهم  نانآ  رب  و ) ، ) ما هدـننک  ناـسحا 

رایسب ناهنپ  روما  هب  تبسن  وت  هک  متـسه _  نآ  ریغ  یتیعـضو  تلاح و  رد  نانآ ) هب  تبـسن   ) رگا .هدب و  ریخ  شاداپ  نم  هب  تمدخ ) )
دوب کـین  ریخ و  رگا  و  رـش ، يازج  دوب  دـب  رـش و  مراـک  رگا  ینعی ) ، ) هدـب منآ  هتـسیاش  هک  ناـنچ  نآ  ارم  يازج  سپ   _ (2) ییاناد

.نک تیانعریخ  يازج 

تتعاط رب  ار  نانآ  و  نک ، رود  نانآ  زا  ار  ناطیـش  يدب  رـش و  و  هدـب ، ناماس  رـس و  ار  ناشراک  هدومرف و  حالـصا  ار  نانآ  ایادـخراب 
.رادب قفوم  تتیاده  هار  رد  و  امرف ، يرای 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  شدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مودو : تصش  ياعد 

هب هک  تیاـیوگ  ناـبز  تناگدـنب و  رب  تجح  تا و  هفیلخ  یلو و  زا  تسرف و  تـمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  _ا  يادـخراب
، دنک یم  نایب  ار  _ق  ياقح وت  يو  زا س_ تا  هزاجا  نامرف و 
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نیا اریز  تسا ، يرورـض  نآ  زا  لبق  ءازج  ءاف  دوجو  د  __ سر یم  رظن  هب  اما  ت ، __ سا هدـمآ  ینِّعأ »  » هژاو اـعد  یبرع  نتم  رد  - 1
تروص نیا  رد  و  دشاب ، ینَتعا »  » هملک نیا  هک  تسانآ  رت  يوق  لامتحا  اّما  .تسا  هدـش  عقاو  طر  __ باوج ش رد  یئا  __ شنا لعف 

نیا رد  مزرو و  یم  مامتها  ناشیاهراک  هب  تبـسن  و  دوب ...«: دهاوخ  لک  __ نیا ش هب  همجرت  طر و  __ باوج ش ینِزْجاَف »  » ترابع
( مجرتم  ...« ) تروص

.تسا هدئام  هکرابم  هروس  تایآ 109  زا  یتمسق  اعد  نتم  رد  بویغلا » ماّلع  تنأ   » ترابع - 2
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( َِکب ِِذئاْعلا  َكِدـْبَع  ِدِـهَتْجُْملا ،  ) ِدِـهاجُْملا ِحاجْحَْجلا  َكِدابِع ، یلَع  ( 66) ِدِـهاّشلاَو َِکتَّیَِرب ، یف  ِهَرِظاّنلا  َِکْنیَعَو  َِکتَمْکِِحب  ِقِطاـّنلا 
.َتْرَّوَصَو َتْأَْشنَاَو  َْتأََربَو ، َْتأَرَذَو )  ) َْتقَلَخ ام  ِعیمَج )  ) ِّرَش ْنِم  ُهْذِعَاَو  َّمُهّللَا ) ( ) 67)

ِهیف ْظَفْحاَو  ِهب ، ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیضَی  يذَّلا ال  َکِظْفِِحب  ِهتَْحت ، ْنِمَو  ِهقْوَف  ْنِمَو  ِهلامِش ، ْنَعَو  ِهنیمَی  ْنَعَو  هِْفلَخ ، ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو 
یفَو ُعیـضَت  یتَّلا ال  َِکتَعیدَو  یف  ُْهلَعْجاَو  َنیعَمْجَا ) ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص   ) َِکنید َِمئاعَدَو  َکَتَِّمئَا  ُهَءاـباَو ، َکـِلوُسَر ) َّیِـصَوَو   ) َکـَلوُسَر

.ُرَهُْقی يذَّلا ال  َكِّزِعَو  َکِْعنَم  یفَو  ُرَفُْخی ، يذَّلا ال  َكِراوِج 

َكِرْصَِنب ُهْرُْـصناَو  ِهیف ، َناک  ْنَم  ( 68) ُماـُضی ـال  يذَّلا  َکـِفَنَک  یف  ُْهلَعْجاَو  ِهب ، ُهَْتنَما  ْنَم  ُلَذُْـخیال  يذَّلا  ِقیثَْولا  َکـِنامَِاب  ُْهنِماَو  َّمُهّللَا ) )
.َِکتَِکئالَِمب ُْهفِدْرَاَو  َِکتَّوُِقب ، هِّوَقَو  ِِبلاْغلا ، َكِْدنُِجب  ُهْدِّیَاَو  ِزیزَْعلا 

َکَعْرِد ُهِْسْبلَاَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاو  َّمُهّللَا ) )
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(1) هاوگ دهاش و  و  تقیالخ ، نایم  رد  تیانیب  مشچ  دنار و  یم  نخس  وت  تمکح  هب  (و )

(2)( وت هب  هدنروآ  هانپ  هدنب  و  اشوک ، و   ) دهاجم راوگرزب و  رورس  تناگدنب ، رب 

.امرف عفد  ار  يدنزگ  الب و  هنوگ  ره 

رد يدیـشخب  تروص  يدرک و  داجیا  يدروآ و  دـیدپ  و  يدرک ) قلخ  و   ) يدـیرفآ هچ  نآ  ماـمت )  ) زا ش_ر ار  وا  و  اد ) _ نوادـخ )
، رادب ناما 

اب ار  هک  ره  هک  تتظافح  اب  امرف ، تظفاحم  نییاپ  رـس و  يالاب  زا  شپچ و  تسار و  فرط  زا  شرـس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار  وا  و 
یـصو و   ) تربماـیپ شکراـبم ) دوجو  زا  ندرک  تظاـفح  اـب   ) وا كراـبم  دوـجو  رد  و  دوـش ، یمن  هاـبت  عیاـض و  يدوـمن  ظـفح  نآ 

ار وا  و  امرفب ، ظفح  داب _ نانآ  همه  رب  وت  تمحر  دورد و  دنتـسه _  وت  نید  ياه  نوتـس  وت و  نایاوشیپ  هک  ار  شناردپ  و  تربمایپ )
( ریگب  ) دنکش یمن  زگره )  ) هک تدوخ  هانپ  رد  هدب و  رارق  ددرگن  هابت  عیاض و  هک  شیوخ  راهنز  ناما و  رد 

یمن تسکـش  و   ) دوش یمن  روـهقم  زگره )  ) هک _ت ) يریذـپان _ت  سکـش و   ) تزع هاـنپ )  ) تعاـفد و تیاـمح و  هیا ) س_  ) رد و 
.هدب رارق  دروخ )

( دوش یمن  بولغم  و   ) هدنامن اهنت  یتشاد  ناما  رد  نآ  هلی  _ سو هب  ار  هکره  هک  تمکحت  _ سم ینابهاگن  ناما و  اب  ار  وا  ادـنوادخ ) )
، هدب رارق   (3) دوشن عقاو  متس  دروم  زگره )  ) تسا نآ  رد  هکره  هک  دوخ  تیامح  فنک  رد  ار  وا  و  شخبب ، تینما 

و زاس ، دـنمورین  ار  وا  تتردـق  اـب  نک و  تیوقت  دـییأت و  تدـنمزوریپ  هاپـس  اـب  و  اـمرف ، يراـی  تمکحتـسم  دـنمتردق و  يراـی  اـب  و 
.نادرگ شهارمه  وا و  باکر  رد  یپرد  یپ  ار  تناگتشرف 

ذوـفن و   ) مکحتـسم هرز  و  رادـب ، نمـشد  دراد  یم  نمــشد  ار  وا  هـکره  رادـب و  تـسود  دراد  یم  تـسود  ار  وا  هـکره  ایادـخراب ) )
ار تریذپان )
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هب تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـمآ  َكُدـها » __ ش  » هملک اـعد ، نتم  رد  دـها » __ شلا  » هملک ياـج  هب  رگید  يا  هخ  __ سن رد  - 1
.دوب دهاوخ  وت » هاوگ  دهاش و   » يانعم

« تدوخ دزن  وت  هب  هدندروآ  هانپ   » يانعم هب  هک  كَدـنع » َکب  ذـئاعلا  : » هدـمآ تروص  نیا  هب  یبرع  نتم  رگید  يا  هخ  __ سن رد  - 2
.دشاب یم 

«. دوش یمن  هدارا   » يانعم هب  تسا ، هدمآ  ماُری » ال   » هژاو اعد ، نتم  رد  ماُضیال »  » هملک ياج  هب  رگید  يا  هخسنرد  - 3
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.َنیِّیبَّنلا ِعاْبتَا  ْنِم  َکِطْسِِقب  َنیِمئاْقلا  َْتغََّلب  ام  َلَْضفَا  ُهْغَِّلبَو  َّمُهّللَا  اّفَح ، ( 69) َِکتَِکئالَِمب ُهَّفُحَو  َهَنیصَْحلا 

، َضْرْالا ِِهئاَقب  ِلوُِطب  ْنِّیَزَو  َلْدَْعلا ، ِِهب  ْرِهْظَاَو  َروَْجلا ، ِِهب  ِْتمَاَو  َْقتَْفلا  ِِهب  ُْقتْراَو  َعْدَّصلا ، ِِهب  ْبَعْشا  َّمُهّللَا 

(. اریصَن اناْطلُس  هِّوُدَعَو  َكِّوُدَع  یلَع  َْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجاَو  اریسَی ، اْحتَف  َُهل  ْحَْتفاَو  ِبْعُّرلِاب (  ُهْرُْصناَو  ِرْصَّنلِاب ، ُهْدِّیَاَو 

َتْکَراب یتّاللا  اََهبِراغَمَو  ِضْرْالا  َقِراشَم  ُْهتِّرَوَو  ٍبیرَق ، ٍْحتَفَو  ٍزیزَع ، ٍرْـصَِنب  ُهْدِّیَاَو  ُرِـصَْتنَت ، ِهب  يذَّلا  َمامْالاَو  َرَظَْتنُْملا ، َِمئاْقلا  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا 
ْلُذْخاَو (70) ُهَرِـصان ِّوَقَو  ِْقلَْخلا ، َنِم  ٍدَـحَا  َهَفاخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  َیِفْخَتْـسَی  یّتَح ال  ِهلاَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِِّیبَن  َهَّنُـس  ِهب  ِیْحَاَو  اـهیف ،

.ُهَّشَغ ْنَم  یلَع  ْرِّمَدَو  َُهل ، َبَصَن  ْنَم  یلَع  ْمِْدمَدَو  ( 71) َُهلِذاخ

َهَیِّوَقُمَو ِهَّنُّسلا ، َهَتیمُمَو  ِهَعْدـِْبلا ، َهَعِراشَو  َِهلـالَّضلا ، َسوُؤُر  ِهب  ْمِْصقاَو  ِهب ) َماّوُْقلاَو   ) ُهَِمئاـعَدَو ُهَدَـمُعَو  ِْرفُْکلا ، َهَِرباـبَج  ِهب  ْلـُْتقاَو  َّمُهّللَا ) )
ِقِراشَم ْنِم  اُوناک ) َْنیَاَو  اُوناک  ُْثیَح   ) َنیدِْحلُْملا َعیمَجَو  َنیِقفانُْملاَو )  ) َنیِرفاْکلا ِِهب  ِْربَاَو  َنیِراّبَْجلا ، ِِهب  ِْللْذَاَو  ِلِطاْبلا ،
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اپرب هک  يا  هبترم  هجرد و  نیرترب  هـب  ار  وا  ادـنوادخ  . (1) امرفب هطاحا  الماک  تناگتـشرف  اب  ار  شکرابم  دوجو  ناـشوپب و  شرکیپ  رب 
.ناسرب يدناسر  نآ  هب  ار  ناربمایپ  ناوریپ  زا  لدع  طسق و  ناگدننک 

ار ییادجو  یگدنکارپ  و  نک ، لیدبت  تعامج  تدحو و  هب  هتخاس و ) فرطرب  ) شکرابم دوجو  هطساو  هب  ار  هقرفت  فاکش و  اهلاراب 
اب و  نادرگ ، راـک  _ شآ وا  هلی  _ سو هب  ار  داد  لدـع و  و  نک ،) دوباـن  و   ) ناریمب وا  هلیـسو  هب  ار  متـس  و  هدـب ، دـنویپ  وا  هط  _ ساو هب 
لد رد   ) نتخادـنا ساره  اـب  و  اـمرف ، دــییأت  دوـخ  يراـی  اـب  ار  وا  و  شخب ، تـنیز  ار  نـیمز  شکراـبم  دوـجو  ياـقب  ندوـب  ینـالوط 
رب هدـننک  يراـی  هنادـنمزوریپ و  یتردـق  هبلغ و  تدوـخ  هاگـشیپ  زا  و  اـمرف ، ردـقم  شیارب  ناـسآ  یحتف  و   ) نـک يراـی  شنانمـشد )

ار شکرابم  دوجو  راظتنا  نایناهج  هک  یلدـع  هد  _ ننک اپرب  نا  _ مه ار  وا  _ا  يادـخراب  (2) نادرگ ) شبیصن  شنانمشد  تنانمشد و 
یترـصن اـب  ار  وا  و  ینک ،) یم  هبلغ  و   ) ییوـج یم  يراـی  تنید  ییاـپرب  يارب  وا  هطـساو  هب  هک  یماـما  نآ  و  نادرگب ، دـن  _ شک یم 

اه نآ  هب  هک  نیمز  برغم  قرشم و  ياه  نیمزرس  ثراو  ار  وا  و  امرف ، تیوقت  دییأت و  يروف  عیرس و  یـشیاشگ  حتف و  هنادنمزوریپ و 
نک ایحا  وا  هلیـسو  هب  ار  داب _  شکاپ  نادناخ  وا و  رب  وت  تمحر  دورد و  هک  تربمایپ _  تنـس  نییآ و  و  ، (3) نادرگب يداد  تکرب 

هدنراذگ اهنت  و  هدومرف ، تیوقت  ار  شروای  و  دزاسن ، یفخم  ار  قح  زا  يزیچ  تناگدیرفآ  زا  کی  چیه  زا  سرت  رطاخ  هب  هک  اجنآ  ات 
هک ار  سک  ره  و  راب ، ورف  دزیخرب  ینمشد  هب  وا  اب  هک  یـسک  رب  ار  تباذع  مشخ و  و  ، (4) راذگب روای  یب  اهنت و  ار  وا  هدننک  راوخ  و 

.نک كاله  دراد  وا  بیرف  دصق 

دوبان ار  دـنرفک ) ییاپرب  ثعاب  هک  ار  یناسک  و   ) نآ ياه  نوت  ناکرا و س_ رفک و  ناهج )  ) نایوگروز وا  هط  _ ساو هب  ادـنوادخ ) )
تاولص  ) شتیب لها  ربمایپ و   ) نییآ و س_تن ناگدنرب  نیب  زا  و  نید ) رد   ) ناراذگ تعدب  یهارمگ و  تلالـض و  نار  و س_ امرف ،

هب و  نادرگ ، لیلذ  راوخ و  ار  ناـیوگروز  ناراـبج و  و  نکـش ، مهرد  وا  هلیـسو  هب  ار  لـطاب  ناگدـننک  تیوقت  و  نیعمجا ) مهیلع  هللا 
هک اجک  ره  رد  تیفیک و  ره  هب   ) امرف دوبان  ار  نادحلم  همه  و  ناقفانم ) و   ) نارفاک وا  هطساو 
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ِیل ْلَعْجا  ﴿َو  ینآرق ترابع  روآدای  اعد ، یلصا  نتم  رد  ًاریـصن » َاناطل  __ هِّوُدَع س كّوُدَع و  یلع  کنُدل  نم  هل  لعجاو   » ترابع - 2

.تسا ءارسا ) هروس  هیآ 80  ﴾ ) ًاریِصن ًاناْطلُس  َکنُدل  ْنِم 
َّلا َمْوَقلا  اَْنثَرْوأ  َو  : ﴿ فارعأ هکرابم  هروس  هیآ 137  هب  دراد  هراشا  اهیف » َتکراب  یتاّللا  اهبراغَم  ِضرَالا و  َقِراشَم  هثَّرَو  و   » ترابع - 3

﴾ اهیف انْکَراب  ِیتَّلا  اَهبِراغَم  ِضْرْألا َو  َقِراشَم  َنوُفَعْضتْسی  اونُاک  َنیِذ 
اب ندوب  عمج  ظاحل  هب  طقف  هک  تسا  هدمآ  « هیلِذاخ  » و هیِرِصان » » تاملک هلِذاخ »  » و هَرِصان »  » يا ههژاو  ياج  هب  يرگید  هخـسن  رد  - 4

.دنتوافتم یلبق  تاملک 
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ِفْـشاَو َكَدِالب ، ْمُْهنِم  ْرِّهَطَو  َّمُهّللَا  اراثا ، ْمَُهل  َیِْقُبت  الَو  اراّیَد  ْمُْهنِم  َعَدـَتال  یّتَح  اِهلَبَجَو ، اِهلْهَـسَو  اـهِرَْحبَو  اـهَِّربَو  اـِهبِراغَمَو  ِضْرْـالا 
ْنِم َلِّدـُبَو  َِکنید ، ْنِم  ( 72) َیُِحم اـم  ِهب  ْدِّدَـجَو  َنیِّیبَّنلا ، ِمَکِح  َسِرادَو  َنیلَـسْرُْملا ، َنَنُـس  ِهب  ِیْحَاَو  َنینِمْؤُْـملا ، ِِهب  َّزِعَاَو  َكَداـبِع  ْمُْهنِم 

، ِرْوَْجلا َمَلُظ  ِهلْدَِعب  َریُنت  یّتَح  ُهَعَم ، َهَعِْدب  الَو  ِهیف ، َجَوِع  ال  اضْحَم ، احیحَـص  ادـیدَج  اّضَغ  ِْهیَدَـی  یلَعَو  ِهب  َکَنید  َدـیُعت  یّتَح  َکِمْکُح ،
 ( ِمْکُْحلا ِتالِکْشُم  ِهب  َحِضُوتَو   ) ِلْدَْعلا َلوُهْجَمَو  ِّقَْحلا ، َِدقاعَم  ِهب  ( 73) َرِهُْظتَو ِْرفُْکلا  َنارین  ِهب  َئِفُْطتَو 

َنِم ُهَتْمَصَعَو  َِکْبیَغ ، یلَع  ُهَْتنَمَْتئاَو  َكِدابِع ، یلَع  ُهَْتیَفَطْصاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ُهَْتیَفَطْـصاَو  َکِسْفَِنل ، ُهَتْـصَلْخَتْسا  يِذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّنِاَف  َّمُهّللَا ) )
(. 74) ِْبیَّرلا َنِم  ُهَتْمَّلَسَو  ِسَنَّدلا ) ِنَع  ُهَْتفَّرَصَو   ) ِسْجِّرلا َنِم  ُهَتْرَّهَطَو  ِبُویُْعلا ، َنِم  ُهَتْأََّربَو  ِبُونُّذلا ،

َْملَو ًهَیِصْعَم ، ََکل )   ) ْبَِکتْرَی َْملَو  ابْوَح ، ( 75) ِْتاَی َْملَو  اْبنَذ  ِْبنُْذی  َْمل  ُهَّنَا  ِهَّماّطلا ، ِلُولُح  َمْوَیَو  ِهَمایِْقلا ، َمْوَی  َُهل  ُدَهْشَن  ّانِاَف  َّمُهّللَا 
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اه و تشد  رد  هچ  یکشخ و  رد  هچ  ایرد و  رد  هچ  نآ و  برغم  ياه  نیمزرس  رد  هچ  نیمز و  قرـشم  ياه  نیمزرـس  رد  هچ  دنـشاب )
.يراذگن اج  هب  نانآ  زا  يراثآ  چیه  و  هدنز ، ار  نانآ  زا  کی  چیه  هک  نیا  ات  دنشاب ، شیاه  هوک  ای 

اب  ) نانآ هب  تبـسن  ار  تناگدـنب  بلق )  ) و كاپ ك_ن ، نا  _ شدوجو ثول )  ) زا ار  دوخ  ياه  نیمزر  س_ نینچمه )  ) اد و _ نوادـخ
ياه اه و س_تن  نییآ  و  شخب ، تزع  ار  نانمؤم  شترـضح  كرابم  دوجو  هط  _ ساو هب  و  هنب ،) مهرم  و   ) هدـب افـش  نانآ ) يدوبان 

(1) هد لیاز ش_ وحم و  تنید  زا  هچنآ  و  نادرگ ، هدنز  ار  نانآ  لاوز  هب  ور  ياه  تمکح  ناربمایپ و 

ناتـسد اـب  شدوجو و  نمی  هب  هک  نیا  اـت  نک ، هزاـت  تاـیح و  دـیدجت  شترـضح  هلیـسو  هب  ار  هدـش  نوگرگد  تماـکحا  زا  هچنآ  و 
، نآ رد  یتساران  یجک و  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  ینادرگزاب ، صلاخ  و  لماک ) و   ) تسرد ون و  باداش و  یلکـش  هب  ار  تنید  شکرابم 

شتآ و  يزا ) فرطرب س_ و   ) هدوـمن نشور  ار  متـس  روـج و  ياـه  یکیراـت  شلدـع  اـب  هک  نیا  اـت  دـشابن ، نآ  هارمه  یتعدـب  اـی  و 
شدوجو نمی  هب  ار  هدنام  سانشان  هک  ناهنپ  لدع  قح و  ياه  هرگ  اه و  یگدیچیپ  و  ییامن ، شوماخ  وا  هلیسو  هب  ار  رفک  ياه  ( هنتف )

(. ینادرگ حضاو  شا  هلیسو  هب  ار  ییاورنامرف  تموکح و  تالکشم  اه و  یتخس  و   ) (2) يزا رهاظ س_

نیب زا  ار  وا  و  يد ، _ نادرگ صتخم  تدوـخ  هـب  صلاـخ  روـط  هـب  ار  وا  هـک  تسوـت  یقیقح )  ) هدـنب وا  هـک  یتـسار  هـب  ایادــخراب ) )
زا و  یتـسناد ،) و   ) يدـنادرگ نیما  تـبیغ  هـنازخ )  ) رب ار  واو  يدـیزگرب ، يداد و ) يرترب   ) تناگدـنب رب  و  يدـیزگرب ، تناگدـیرفآ 

یکاـپان و زا  و   ) يدرک كاـپ  يدـیلپ  یگدولآ و  زا  و  يدومن ، اّربم  بویع  صیاـقن و  زا  ار  وا  و  یتـشاد ، ظوفحم  نوصم و  ناـهانگ 
(3) يدنادرگ ملاس  دیدرت  کش و  زا  و  یتشاد ) رود  تساجن 

درکن یهانگ  چیه  وا  هک  داد  میهاوخ  تداهـش  وا  عفن  هب  ریگارف  گرزب و  هثداح  ندش  عقاو  زور  تمایق و  زور  رد  ام  اعطق  ایادـخراب 
، دشن بکترم  وت ) یهاون  رماوا و  هب  تبسن   ) یتفلاخم تیصعم و  چیه  و  ، (4) دزن رس  وا  زا  یمرج  چیه  و 
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.درادن یلبق  ترابع 
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ُرِهاّطلا ( 76) ُّيِدـْهَْملا يِداْهلا  ُمامْالا  ُهَّنَاَو  ًهَعیرَـش  ََکل  ْرِّیَُغی  َْملَو  ًهَضیرَف ، ََکل  ْلِّدَُـبی  َْملَو  ًهَمْرُح ، ََکل  ْکـِتْهَی  َْملَو  ًهَعاـط  َکـَل  ْعِّیَُـضی 
.ُّیِکَّزلا ُّیِضَّرلا  ( 77) ُِّیفَْولا

َُهل ُعَمَْجتَو  ُهَسْفَن  ِهب  ُّرُـسَتَو  ُهَْنیَع ، ِهب  ُّرُِفت  ام  ِهتَّیِعَر ، ِعیمَجَو  ِهتَُّماَو  ِهتَّیِّرُذَو  ِهلْهَاَو  هِدـَلَوَو  هِسْفَن ، یف  هِطْعَا  َو) ِهئابا ، یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَـصَف   ) َّمُهّللَا
.ٍلِطاب ِّلُک  یلَع )  ) هِّقَِحب َِبْلغَتَو  ٍمْکُح ، ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح  َيِرُْجت  یّتَح  اِهلیلَذَو  اهِزیزَعَو ، اهِدیَعبَو ، اِهبیرَق  اهِّلُک ، ِتاکَلْمُْملا  َْکُلم 

َّمُهّللَا .یلاّتلا  اَِهب  ُقَْحلَیَو  یلاْغلا ، اَْهَیِلا  ُعِجْرَی  یتَّلا  یطْسُْولا ، َهَقیرَّطلاَو  یمْظُْعلا  َهَّجَحَْملاَو  يدُْهلا ، َجاْهنِم  ِْهیَدَی  یلَع  اِنب  ُْکلْسا  َو )  ) َّمُهّللَا
َكاضِر َنیِبلاّطلا  ُهَعَم ، َنیِرباّصلا  ِهِْرمَاـِب ، َنیِماّوَْقلا  ِِهبْزِح ، یف  اـْنلَعْجاَو  ِهتََعباـتُِمب  اـْنیَلَع  ُْنْنماَو  ِهتَعَیاـشُم ، یلَع  اـْنتِّبَثَو  ِهتَعاـط ، یلَع  اـنِّوَقَو 

.ِهناْطلُس ِهَیِّوَقُمَو  ِهناوْعَاَو  هِراْصنَا  یف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  انَرُشَْحت  یّتَح  ِهتَحَصانُِمب ،

یّتَح ال ٍهَعْمُـسَو ، ٍءایِرَو  ٍهَْهبُـشَو  ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم  اـِصلاخ  ( 78 () ََکل اّنِم  اـَنل  ُهَّلُک   ) َکـِلذ ْلَـعْجاَو  ٍدَّمَُحم ) ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص   ) َّمُهّللَا
، َكَْریَغ ِهب  َدِمَتْعَن 
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کته وت  _تب  سن ار  یمیرح  چیه  و  تخاسن ، هابت  هدرکن و  عیاض  ار  تسدقم  تاذ  هب  تبـسن  يرادرب  نامرف  تعاط و  دروم  چیه  و 
.دادن و رییغت  ار  وت  ماکحا  تعیرش و  زا  يدروم  چیه  و.درکن  نوگرگد  ار  تتابجاو ) زا   ) یبجاو چیه  هدومنن و  یهجوت  یب  هدرکن و 

كاپ هدیدنسپ و   (2)( دهع هب   ) هدـننک افو  كاپ ، ، (1) هدش تیادـه  رگ ، تیادـه  ربهر  ماما و  وا  یتسار  هب  هک  میهد ) یم  تداهـش  )
.تسا تشرس 

و شا ، هداوناخ  و  شنادنزرفو ، شدوخ ، هراب  رد  و ) _ت ، سرف تمحر  دورد و  شراوگرزب  ناردـپ  رب  وا و  رب  پ_س   ) اد _ نوادـخ
نطاب و   ) ناج ییامن و  _ن  شور ار  شمـشچ  نآ  هلیـسو  هب  هک  اـمرف  اـطع  یتکرب ) ریخ و  و   ) يزیچ شتیعر  ماـمت  تما و  و  شلـسن ،

هچ يوـق و  زیزع و  هچ  و  رود ، هچو  کـیدزن  هچ  کـلامم ، ماـمت  ییاورناـمرف  و  يزا ، رور س_ _ سم داـش و  نآ  هب  ار  وا  شفیرش )
هب و  ینادرگ ، ذـفان  بلاغ و  يروتـسد  مکح  ره  رب  ار  شروتـسد  مکح و  هکنیا  اـت  يروآ ، درگ  وا  هرطیـس  تحت  ار  لـیلذ  فیعض و 

تیادـه و _ن  شور هار  رد  ار  ام  شکرابم  ناتـسد  اـب  و )  ) ادـنوادخ (3) .ینک هبلغ  یلطاب  ره  رب )  ) شقح ناـهرب ) و   ) نخـس هطـساو 
يوس هب  تیاهن ) رد   ) یطارفا هدننکولغ و  ناسنا  ره  هک  یـشور  هار و  هدـب ، تکرح  رت  لدـتعم  نشور  هار  تداعـس و  رتگرزب  هارهاش 

.ددنویپ یم  نآ  هب  ًاتیاهن )  ) يا هدننک ) یهاتوک  و   ) هدنام بقع  درف  ره  و  دوش ، یم  زاب  نآ 

و امرف ، راوت  _ سا مدـق و  _ت  باث وا  يوریپ  رب  و  نادرگ ، دـنمورین  وا  يرادربنامرف  _ت و  عاـطا رب  ار  اـم  نینچمه )  ) _ا و يادـخراب
هارمه هب  هتـشاذگ و  ارجا  هـب  ار  وا  روتـسد  هـک  وا  ناراـی  تعاـمج  بزح و  رد  ار  اـم  و  نـک ، لـضفت  اـم  هـب  ار  شترـضح  زا  تـیعبت 

ت_ا هدب ، رارق  دنبلط  یم  ار  وت  يدون  _ شخ شتموکح ) و   ) وا هب  _تب  سن يرای ) و   ) یهاوخریخ اب  هدیزرو و  تماقتسا  شترـضح 
.ینادرگ روشحم  شتموکح  هطلس و  ناگدننک  تیوقت  ناگدننکددم و  نارای و  هرمز  رد  ار  ام  تمایق  زور  رد  هکنیا 

يارب طقف  ام و  بناج  زا  اـم و  عفن  هب  ار  اـهراک ) و   ) دراوم نیا   ) ماـمت و  تسرف ) تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب   ) ایادـخراب
وت ریغ  رب  راک  نیا  هطـساو  هب  هکنیا  ات  دـشاب ، رود  هب  يا  هعمـس  اـیر و  ههب و  ره ش_ك و ش_ زا  هک  يا  هنوگ  هب  هدـب  رارق  ( (4) وت

مینکن دامتعا  هیکت و 

153 ص :

.تسانعم نامه  هب  هک  هدش  هدافتسا  يِدتهملا »  » هژاو زا  ّيِدهملا »  » ياج هب  رگید  هخسن  رد  - 1
هب هد  __ هداـفت ش __ سا ّیِقنلا » ّیِقتلا   » هژاو ود  زا  یلـصا ، نتم  رد  ِّیفو » __ لا  » هژاو ياـج  هب  ر  __ گـید يا  هـخ  __ سن رد  - 2

« هزیکاپ هشیپاوقت و   » يانعم
یبرع نابز  رد  بلغت »  » لـعف ار  __ يز دـنز ، یم  همطل  مـالک  تحاـصف  هب  یلع »  » ندروآ تراـبع  نیا  ي  __ برع ن  __ تم رد  - 3

( مجرتم ) .درادن یلع »  » هب يزاین  تسا و  هسفنب  يدعتم 
«. ام يارب  ام  بناج  زا   » يانعم هب  ت ، __ سا هدمآ  انل » اّنم   » ترابع کل » اّنم   » ترابع ياج  هب  اعد  یلصا  نتم  رد  مود  تیاور  رد  - 4
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(، ِلَشَْفلاَو  ) ِهَْرتَْفلاَو ِلَسَْکلاَو  ( 79 () ِهَمْأَّسلِاب هِْرمَا  یف  اِنلَْتبَت  الَو   ) ُهَعَم ِهَّنَْجلا  ِیف  انَلَعَْجتَو  ُهَّلِحَم ، انَّلُِحت  یّتَحَو  َکَـهْجَو ، ّـِالا  ِهب  َُبلْطَن  ـالَو 
اْنیَلَع َوُهَو  ٌریـسَی ، َْکیَلَع  انَْریَغ  اـِنب  ََکلاْدِبتْـسا  َّنِاَـف  اـنَْریَغ ، اـِنب  ْلِْدبَتْـسَت  ـالَو  َکِِّیلَو ، َرْـصَن  ِهب  ُّزُِعتَو  َِکنیدـِل ، ِهب  ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  اـْنلَعْجاَو 

(. ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ( ) 80) ٌریسَع

( َِکنید ِْرمَا   ) ْنِم ْمِْهَیِلا  َتْدَنْـسَا  ام  ْمَُهل  ْمِّمَتَو  ( 82) ْمُهْرُْـصناَو ْمِِهلاجا ، یف  ْدِزَو  ْمَُهلاما ، ْمُهْغَِّلبَو  ( 81) هِدـْهَع ِهالُو  یلَع  ِّلَص  َو )  ) َّمُهّللَا
ُناّزُخَو  ) َِکتاِملَک ُنِداعَم  ْمُهَّنِاَف  َّمُهّللَا ) َنیدِـشاّرلا ، ِهَِّمئْالا  َنیرِهاّطلا  ِِهئابا  یلَع  ِّلَصَو   ) اراْصنَا َکـِنید  یلَعَو  اـناوْعَا  ْمَُهل  اـْنلَعْجاَو  ( 83)

َُکتَْوفَـصَو ، ) َِکئاِیلْوَا ُِلئالَـسَو  َكُؤاِیلْوَاَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  ( 85 () َُکتَرَیِخ َو( َكِداـبِع ، ْنِم  َُکتَِـصلاخَو  َكِْرمَا ، ُهـالُوَو  ( 84 () َکِْملِع
(. 86 () َنیعَمْجَا ْمِْهیَلَع  َُکتاکََربَو  َُکتَمْحَرَو  َُکتاوَلَص  َِکئایِفْصَا ، ُدالْوَاَو 

ِلْهْالا ِنَع  اْوَلَس  َنیذَّلا  ُهَْسنُاَو ، ُهَعَْزفَمَو  ُهَحالِسَو ، ُهَنْصِح  ْمُهَْتلَعَج  َنیذَّلا  َِکتَعاط ، یلَع  ُهُونِواعُمَو  هِْرمَا ، یف  ُهُؤاکَرُشَو  َّمُهّللَا 
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شهارمه ار  اـم  تشهب  رد  یهد و  ياـج  وا  عیفر )  ) هاـگیاج رد  ار  اـم  و  میبلطن ، ار  وت  تیاـضر ) و   ) تاذ زج  راـک  نیا  هب س_بب  و 
(1)( یگنتلد هب  ار  ام  وا  نامرف  دروم  رد  و   ) يزاس

ّتیلو يرای  ینک و  یم  يرای  ار  تنید  نانآ  هلیسو  هب  هک  هد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  و  نکن ، راچد  فعض ) و   ) یتسـس یلبنت و  و 
طسوت ام  ياج  هب  يرگید  درف  ندرک  نیزگیاج  ًاعطف  اریز  نکن  ام  نیزگیاج  ار  يرگید  درف  و  ییامرف ، یم  تیوقت  نانآ  هلیـسو  هب  ار 

( ییاناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسار  هب   ) (2) .تسا راوگان ) و   ) تخس ام  رب  راک  نیا  یلو  تسا  ناسآ  وت  رب  وت 

ار ناشرمع  تدـم  و  ناسرب ، ناشیاهوزرآ  لامآ و  هب  ار  ناـنآ  (3) و  تـسرف تمحر  دورد و  شنارادنامرف  نایلاو و  رب  و )  ) ادـنوادخ
( يا هتـشاذگ  نانآ  هدهع  هب  و   ) هدومن راذـگاو  نانآ  هب   (5)( تنید روـما   ) زا هک  ار  هـچ  نآ  و  ، (4) امرف يرای  ار  ناـنآ  و  هد ، شیازفا 

هتفای تیادـه  نایاو  _ شیپ هک  شرهطم  كاـپ و  ناردـپ  رب  و   ) نادرگب تنید  نراواـی  ناـنآ و  ناگدـننک  ددـم  ار  اـم  و  نک ، لـیمکت 
ناـنابهاگن و   ) وـت تاـملک  تاـیآ و  ياـه  هم  _ شچرـس نداـعم و  ناـنآ  نیقی  هب  اـهلاراب ) _ت ، سرف تـمحر  دورد و  رگ  تیادـهو 

(6)( تملع

(7) اه نیرتهب  تناگدنب و  نایم  زا  ناگد  صلاخ ش_ وت و  تیالو )  ) رما ناراد  هدهع  و 

دورد هک  دنتسه  تناگدیزگرب  نادنزرف  وت و  ناگدیزگرب  و  ، ) تئایلوا هیرذ  نادنزرف و  وت و  ناتسود  ءایلوا و  تناگدیرفآ و  نایم  زا 
(8)( داب نانآ  یگمه  رب  تتاکرب  تمحر و  تاولص و  و 

ار نانآ  هک  یناسک  نآ ) ، ) دنت _ سه تتعاط  رب  وا  ناگدننک  يرای  دنکیرـش و  وا  مایق )  ) رما رد  هک  وا ) نارای  نینچ  مه  ایادخراب و ( 
لها زا  وا ) يرای  رطاخ  هب   ) هک یناسک  نامه ) ، ) يدنادرگ _ش  سنا هیام )  ) هاگهانپ و شا و  ( هدـنرب  ) حالـس وا و  مکحت ) _ سم  ) ژد

، دندیرب دوخ )  ) نادنزرف و 
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: يانعم هب  هدش  هدافتـسا  ِهما » __ ّسلا َنم  انذِـعأ  و   » ترابع زا  هما » __ ّسلاب هِرمأ  یف  انیلتبت  و ال   » ترابع ياج  هب  مود  تیاور  رد  - 1
« رادب نوصم  یگنتلد  زا  ار  ام  «و 

نیا یلو  : » يانعم هب  « ریثک انیلع  وه  و  : » هدـش هتفگ  اعد ، یلـصا  نتم  رد  ری » __ ِسَع انیَلَع  َوُه  و   » ياج هب  رگید  يا  هخ  __ سن رد  - 2
« تسا دایز  ام  رب  راک 

« وا زا  دعب  نایاوشیپ  و  : » يانعم هب  تسا ، هدمآ  هدعب » نم  همئألا  «و  ترابع هِدهَع » هالُو   » زا سپ  اعد  نیا  مود  تیاور  رد  - 3
«. امرف تیوقت  ار  نانآ  يرای  و  : » يانعم هب  تسا ، هدمآ  مُهَرصَن » َّزِعأ  و   » ترابع مُهرُصناَو »  » زا سپ  مود  تیاور  رد  - 4

هب وـت  رما  : » ياـنعم هب  ت ، __ سا هدـمآ  مهمئاـعَد » تّبَث  مَهل و  كِرمأ   » تراـبع مود  تیاور  رد  کـنید » ِرمأ   » يا __ ه ج __ ب - 5
«. امرف تباث  راوتسا و  ار  ناشیا  ياههاگ  هیکت  و  ناشیا ،

ياه هیاپ  و  : » يانعم هب  تسا ، هدـمآ  کـنید » ُِمئِاـعَد  كِدـیحوت و  ُناـکرأ  و   » تراـبع کِـملِع » ُناّزُخ  و   » زا سپ  مود  تیاور  رد  - 6
«. تنید ياه  نوتس  تدیحوت و 
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«. تناگدیزگرب  » يانعم هب  تسا ، هدمآ  ُکتَوفَص »  » هژاو ُکتَرَیِخ »  » ياج هب  رگید  يا  هخسن  رد  - 7
مالسلا  ّ َ ،و ِکلُسُر ِدالوأ  ُهَوفَـص  َو  : » تسا هدمآ  هنوگ  نیا  نیعمجأ » ...کئایِفـصأ  ُدالوأ  َُکتَوفَـص و  َو   » ياج هب  مود  تیاور  رد  - 8

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  اعد  نیا  زا  مود  تیاور  ترابع  نیا  اب  و  ُهتاکَرب » ِهللا و  ُهَمحَر  مِهیَلَع و 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنَع ٍهَْبیَغ  ِْریَِغب  ْمِِهتَیِدـْنَا ، یف  اُودـُِقفَو  ْمِهِِـشیاعَِمب ، اوُّرَـضَاَو  ْمِِهتاراِجت ، اوُضَفَر  ْدَـق  ِداهِْملا ، َنِم  َریتَْولا  اُولَّطَعَو  َنَطَْولا ، اُوفاَجتَو  ِدـالْوْالاَو 
یف ِعُطاقَّتلاَو  ُِربادَّتلا  َدـَْعب  اوُفَلَْتئاَو  ْمِِهتَهْجِو ، ْنَع  َّدَـص  ْنَّمِم  َبیرَْقلا  اوَُفلاـخَو  ْمِهِْرمَا ، یلَع  ْمُهَدَـضاع  ْنَّمِم  َدـیعَْبلا  اوَُفلاـحَو  ْمِهِرْـصِم ،

َدَصَق ْنَم  َسَْأب  ْمُْهنَع  َّدُرَو  َکِفَنَک ، ِّلِظ  یفَو  َكِزْرِح ، یف  َّمُهّللا  ْمُْهلَعْجاَف  اْینُّدلا ، َنِم  ٍماطُح  ِلِجاِعب  َهَلِصَّتُْملا  َبابْـسْالا  اوُعَطَقَو  ْمِهِرْهَد ،
یلَع ِهب  ْمُُهنیُعت  ام  .ْمُهاِّیا  َكِرْـصَنَو  َكِدـییَْأتَو  ْمَُهل ، َِکتَنوُعَمَو  َِکتَیافِک  ْنِم  َِکتَوْعَد  ْنِم  ْمَُهل ، ْلِزْجَاَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  ِهَوادَْـعلِاب  ْمِْهَیِلا 

.َكِرُون َءافِْطا  َدارَا  ْنَم  َلِطاب  ْمِهِّقَِحب  ْقِهْزَاَو  َِکتَعاط 

ِبَـسَح یلَع  ْمَُهل  ْرُکْـشاَو  ًالْـضَفَو ، ًهَمْحَرَو  ًالْدَـعَو  اطِْـسق  ِراْطقْالا ، َنِم  ٍرُْطقَو  ِقافْالا ، َنِم  ٍُقُفا  َّلُک  ْمِِهب  ْءَالْماَو  ِهلاَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 
ُلَعْفَت َکَّنِا  ِتاجَرَّدـلا ، ِِهب  ْمَُهل  ُعَفَْرتام  .َِکباَوث  ْنِم  .ْمَُهل  ْرُخْذاَو  َكِدابِع  ْنِم  ِطْسِْقلِاب  َنیِمئاْقلا  یَلَع  ِهب  َْتنَنَم  اـمَو  َكِدوُجَو ، َکـِمَرَک 

.َنیَملاْعلا َّبَر  َنیما  ُدیُرت ، ام  ُمُکَْحتَو  ُءاشَتام 
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هب و  دنتـشاذگ ، راـنک  ار  ناشیاهدتـس  داد و  و )  ) دـنتفگ كرت  ار  مرن  و  مرگ )  ) ياـهرتسب و  دـندش ، هدـنک  دوخ ) راـید  و   ) نطو زا  و 
اب و  دندشن ، هدید  ناشیاه  نمجنا  لفاحم و  رد  رگید )  ) دندرگ بیاغ  ناشرهش  زا  هک  نیا  نودب  و  دندناسر ، نایز  ناشیویند  تشیعم 
زاب ناشتمه  دصق و  زا  ار  نانآ  هک  یناکیدزن  اب  هدش و  نامیپ  مه  دـندرک  یم  کمک  ناش  ( مایق  ) راک رد  ار  نانآ  هک  هبیرغ  صاخـشا 

ییاهدنویپ و  دندمآ ، مه  درگ  ناشراگزور  رد  ییادج  ندرک و  تشپ  اه ) تدم  زا (  سپ  و  دـنت ، _ ساخرب تفلاخم  هب  دنتـشاد  یم 
شیوخ و ناما  ظفح و  رد  ار  نانآ  ادنوادخ  دندرک ، عطق  ار  تخاسیم  طوبرم  ایند  رذگدوز  ریذـپ و  لاوز  ياه  تمعن  اب  ار  نانآ  هک 
هب و  نک ، فرطرب  نانآ  زا  ار  دراد  نانآ  اـب  ینمـشد  دـصق  هک  تقلخ  زا  يدرف  ره  يراـتفرگ  رـش و  و  هدـب ، رارق  تتیاـمح  هیاـس  رد 
هک يرای  نانچ  نآ  هد ، شیازفا  نانآ  هب  تبـسن  ار  تترـصن  دییأت و  تیوقت و  تیرای و  تیافک و  تهاگرد ، هب  شیاین  اعد و  هطـساو 

.ییامن يرای  تیرادرب  نامرف  تعاط و  رب  ار  نانآ  شا  هلیسو  هب 

، نادرگ دوبان  دراد  ار  وت  تیاده )  ) رون ندرک  شوماخ  هدارا  هک  سکره  لطاب  هشقن ) هشیدـنا و   ) نانآ تمرح ) ساپ  هب  و   ) قح هب  و 
زا ار  اه  نیمزرس  دالب و  فانکا و  قافآ و  مامت  ناشکرابم  دوجو  هطـساو  هب  و  تسرف ، تمحر  دورد و  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  و 

و  ) هنوگ نامه  هب  تشـشخب و  دوج و  يراوگرزب و  هزادـنا ) هب  و   ) بسح ربو  نک ، زیربل  شیوخ )  ) لضف تمحر و  لدـع و  طـسق و 
، نک ینادردق ) و   ) يرازگ ساپس  ار  نانآ  تمدخ )  ) ینک یم  لضفت  ناسحا و  لدع  طسق و  هدننک  اپرب  ناگدنب  رب  هک  هزادنا ) نامه 

وت ًاملسم  اریز ) ، ) يربب الاب  ار  ناشبتارم  تاجرد و  نآ  هطساو  هب  هک  امرف  هریخذ  ناشیارب  شیوخ  شاداپ  باوث و  زا  يا ) هزادنا  هب   ) و
و  ) راـگدرورپ يا  اـمرف  تباجتـسا  ار ) اـهاعد  نیا  ، ) ییاـمرف یم  مکح  ینک  هدارا  هـچره  هـب  یهد و  یم  ماـجنا  یهاوـخب  ار  هـچ  ره 

.نایناهج اه و  ناهج  رایتخا ) بحاص 
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هعمجلا هالص  تونق  یف  مالسلا  هیلع  يدهملا  هدلول  _63

ْنِم ُهُْکلْساَو  َكِْدنِع ، ْنِم  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیَاَو  َِکتَِکئالَِمب ، ُهَّفُحَو  َکَلُسُرَو  َكَءاِیْبنَا  ِهب  َتْحَلْصَا  اِمب  َکَتَفیلَخَو ، َكَْدبَع  ِْحلْـصَا  َّمُهّللَا 
َکِْقلَخ ٍدَحِال  ْلَعَْجت  الَو  اْئیَش ، َِکب  ُكِرُْشیال  َكُُدبْعَی  اْنمَا ، ِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبَاَو  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ادَصَر ، هِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب 

.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  هِراْصنَا ، ْنِم  یْنلَعْجاَو  هِّوُدَعَو  َكِّوُدَع  ِداهِج  یق  َُهل  ْنَذْأَو  اناْطلُس ، َکِِّیلَو  یلَع 

ّقحلا بهذم  یلإ  لجر  هیادهل  _64

.ِّقَْحلا َیِلا  ُهَّدَُرت  یّتَح  ِهْبلَق  ِعِماجَمَو  هِرََصبَو  هِعْمَِسب  ْذُخ  َّمُهّللَا 

رودقلا هنم  ُتَْحُنت  يّذلا  ذابانس ، لبجل  _65

.ُْهنِم ُتَْحُنی  امیفَو  ِهیف ، ُلَعُْجی  امیف  ْكِرابَو  ِهب ، ْعَْفنا  َّمُهّللَا 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  شدنزرف  يارب  هعمج  زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  موسو : تصش  ياعد 

ءاـیبنا و راـک )  ) هک يا ) هدارا  و   ) يزیچ ناـمه  هلیـسو  هـب  هدـب  ناـماس  رـس و  ار  نـیمز ) رد   ) تا هـفیلخ  هدـنب و  جرف ) رما   ) ایادـخراب
بناج زا  هدش ) لیـسگ   ) سدقلا حور  اب  ار  وا  و  نک ، هطاحا  تدوخ  ظفاحم )  ) ناگتـشرف اب  ار  وا  و  يداد ، ناماس  رـس و  ار  تناربمایپ 

سپ و  دنیامن ، تظفاحم  يرش  يدب و  ره  زا  ار  وا  ات   (1) نک هناور  ینابقارم  وا  يارب  شرس  تشپ  ور و  شیپ  زا  و  امرف ، دییأت  تدوخ 
وت کیرش  ار  يزیچ  دنک و  یگدنب  دتـسرپب و  ار  وت  اهنت  ات  نادرگ ، نیزگیاج  شیارب  ار  تینما  شمارآ و  شـسرت  میب و  نارود )  ) زا

وت و نمـشد  اب  هزرابم  داـهج و  هزاـجا  وا  هب  و  هدـن ، رارق  تیلو  رب  یتردـق  هطلـس و  تناگدـیرفآ  زا  کـی  چـیه  يارب  و  ، (2) دنادرگن
.ییاناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسار  هب  هد ، رارق  شنارای  زا  ارم  و  امرف ، اطع  ار  شدوخ 

قح نید  هب  يدرم  تیاده  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچو : تصش  ياعد 

.ینادرگزاب قح  هار )  ) يوس هب  ار  وا  هکنیا  ات  ریگب  دوخ ) رایتخا  رد   ) ار وا  لد  نطاب  مشچ و  شوگ و  ادنوادخ 

دنشارت یم  گید  نآ  ياه  گنس  زا  هک  سوط )  ) دابانس هوک  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مجنپو : تصش  ياعد 

 ) زا هک  يزیچ  رد  دوش و  یم  هداد  رارق  نآ  ياه ) گنـس  رد (  هک  ییاذـغ )  ) نآ هب  و  ناـسرب ، دوس  مدرم ) هب   ) هوک نیا  اـب  ادـنوادخ 
.هد تکرب  دوش  یم  هدیشارت  نآ  ياه ) گنس 
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: تشون یپ 

.خ هیهاو ، ( 1

.خ کقلخ » ( » 2

.مالسلا هیلع  هنع  هتیاورب  ءاعد 62   125 هّیداج : __ سلا ه  __ فیحصلا یف  مّد  __ قت ( 3

نع ص 518  یمعفکلا : هاور  ...بئاغرلا  لینت  هیف  كریختسا  امیف  کتریخ  ّنإ  ّمهّللا  رخآ : ءاعد  یفو  هیقداصلا  هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 4
: هّیداوجلا هفیحصلا  عجار  مالسلا ، هیلع  داوجلا  هنبا  نع  وه  حیحصلاو  مالسلا  هیلع  اضرلا 

د4.

.ءیطب ( 5

.ّراض (: 6

.خ مهّرقتسم ، ( 7

53 رمزلا : _ 1  ( 8

56 رجحلا : ( 9

60 رفاغ : ( 10

.71 ءارسالا : ( 11

.َجرفلا کلأسأ  اهب ، كوعدأ  یتلّا  ءامسألا  اذای  يأ : ( 12

.1  _ 4 صالخالا : ( 13

.كردتسمل ّرضلا » ( » 14

.خ نم ،» همحر  نع  ( » 15

.خ زیزع ،» ّلک  ّلذمو  ( » 16

.کنزح خ :)  ) یفو ، کباصأ (: 17

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


.سمشلا لاوز  دنعو  راهنلا  فصن  (: 18

.رسکا (: 19

.177 تافاصلا : ( 20

(. خ ل  ) فطاوخ ( 21

.هلِالَجَو ِهتَمَظَعل  هّنجلا : یف  ( 22

.هفوخ ( 23

.جهملا هنم » ( » 24

.دلبلاو هّنجلا  نیملاظلا » راصبأ  یّنع  دسف  ( » 25

.اضرلا رابخأ  نویع  « هنعارفلا ناطلس  ( » 26

«. ....َْکنِم ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعا  ّینا  ْتلَاق  اذکه «: هیآلاو  . 18 میرم : هروس  نم  سبق  ( 27

.108 نونمؤملا : هروس  ( 28

«. ...ُموُّیَقْلا ُّیَْحلا  َوُه  َّا ال  َهلا  ُهللا ال  .» 255 هرقبلا : ( 29

179 : . ءاعدلا  288 هعماجلا : هّیولعلا  هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 30

.39 دعرلا : هروس  یف  یلاعت  هلوق  یلإ  هراشإ  ( 31

.ب نوّرضی » مهو  ( » 32

.ءوضلا ّیفخ  ریغص  بکوک  (: 33

 . 59 ماعنالا : ( 34

5 و6. حرشلا : ( 35

185 و186. هرقبلا : ( 36

.16 فهکلا : ( 37
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.10 هیآلا : فهکلا  هروس  نم  سبق  ( 38

.9 لحنلا : ( 39

.20 سبع : ( 40

.30 ءایبنألا : ( 41

.22  _ 34 میرم : ( 42

.78 79 لحنلا : ( 43

8 و9. نارمع : لآ  ( 44

(. هوحن  ) 24 ءاعدلا : ص03  مّدقت : ( 45

: هعقاولا ًاّسب _« ُلابِْجلا  ِت  __ َُّسبُو ًاّجَر *  ُضْرَْالا  ِتج   ّ َ اذا ُر ٌهَِعفار *  ٌه  __ َِضفاخ ٌهبِذاک *  اِهتَْعقَول  َس  __ ْیل ( » 46

.1  _ 6

.105  _ 107 هط : ( 47

.مراکملا یف  كرصن » ( » 48

ُِبِئاّدـلا ُعـیطملا  ُقَـلخلا  اـهُّیا  لاـق : لـال  __ هلا يأر  اذا  ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لـص  هللا  لوـسر  ناـک  لاـق : هئاـبآ : نع  اـضرلا  نع  ( 49
.ِریدقّتلاب ِتُورَبَجلا  ِتوُکَلَم  یف  ُفِّرَصَتملا  ُعیر ، __ َّسلا

.هّیوبنلا هفیحصلا  یف  مدقت  ( 50

.هّیقداصلا هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 51

.347 ءاعدلا :  510 هّیولعلا : هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 52

.هّیقداصلا هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 53

.هتاذب مئاقلا  وهو  هل ، ءدب  يذلّا ال  (: 54

.251 ءاعدلا :  568 هّیداجسلا : هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 55
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فرخزلا 13 و41. ( 56

.هیمظاکلا هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 57

13 و41. فرخزلا : ( 58

.41 دوه : ( 59

ملف ...ًافلأ  ینّللهف  قرغلا  تفخ  نإ  حون  اـی  هیلإ  ّلـجوّزع  هللا  یحوأ  هنیفـسلا  بکر  اـمل  ًاـحون  ّنإو  لاـق : مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع  ( 60
: هینایر __ سلاب لاقف  هّرم  فلأ  لّلهی  نأ  كردی 

.نقیا ایرام  ای  ایرام ، ای  افلا  ًایلولیه 

.خ هبعکلا » ( » 61

.54 ناقرفلا : ( 62

.32 رونلا : ( 63

.54 ناقرفلا : ( 64

.مهرومُاب ّمتهأو  ینتعأ  يأ  ( 65

.كدهاش ( 66

 . خ كدنع ، کب  ذئاعلا  ( 67

(. خ ل  ) ماری ال  ( 68

.هکئالملاب خ ( 69

.خ هیرصان  ( 70

.خ هیلذاخ  ( 71

.خ یحتما ، ام  ( 72

.خ َحِضوت ، ( 73

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


.خ سندلا ، ( 74

.خ یتا ، الو  ( 75

.خ يدَتْهُْمْلا ، ( 76

.ّیقنلا خ ُّیقَتلا ، ( 77

.انل هیناثلا : هیاورلا  یف  ( 78

.همأسلا نم  انذعأو  هیناثلا : هیاورلا  یف  ( 79

.ٌریثَک یلوُالا : هیاورلا  یف  ( 80

.هدعب نم  هّمئألاو  هیناثلا : هیاورلا  یف  هدایز  انه  ( 81

.مهرصن ّزعاُو  هیناثلا : هیاورلا  یف  ( 82

.مهمئاعد ّتبثو  مهل ، كرمأ  هیناثلا : هیاورلا  یف  نیسوقلا  نیب  ام  لدب  ( 83

.کنید مئاعدو  كدیحوت ، ناکرأو  هیناثلا : هیاورلا  یف  ( 84

.خ َُکتَْوفَص ، ( 85

.هیناثلا هیاورلا  ت  __ ّمت انه  یلإ  .ه  __ تاکربو هللا  ه  __ محرو م  __ هیلع مالسلاو  کلسر ، دالوأ  هوفصو  هیناثلا : هیاورلا  یف  ( 86

.هیوبنلا هفیحصلا  یف  مّدقت  ( 87
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تاقحلم

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  مامإلا  هیعدأ 

« مالسلا هیلع  اضّرلا  هقف   » باتک نم 

هبئاصم یلع  ربصلا  بلطو  همعن ، یلع  هّللا  دیمحت  یف  _1

ام ُلَعْفَتَو  ُءاشَت ، امیف  ُمُکَْحت  َكِدَِـیب ، یتَیِـصان  َِکتَْـضبَق  یفَو  َِکتَمَا ، ُْنباَو  َكِدـْبَع  ُْنباَو  َكُدـْبَع  ّینِا  َّمُهّللَا  لقف : لاـمب  تبـُصا  اذإو 
َّمُهّللَا ینَْتقَزَر ، َنیح  ینَْتلَّوَـخ  َكُدـْبَع  اـَن  َاَو  َکـُقْزِرَو ، َکـُلام  َوُـه  َّمُهّللَا  َکـِئالَبَو ، َکـِئاضَق  ِنْسُح  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ّمُهّللَا  ُدـیُرت ،

.َْتبَصَا َْتنَاَو  َْتیَطْعَا ، َْتنَا  َّمُهّللَا  َتْذَخَاَو ، َْتبَصَا  َنیح  ِهیَلَع  َْربَّصلاو  ِهیف ، َكَرْکُش  ینْمِْهلَاَف 

(2) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  یتَرِخاَو  َياْینُد  یف  ُهَفَلَخ ، ْنَم  ینِْسُنت  الَو  َُهباَوث ، یْنمِرَْحت  َّمُهّللَا ال 

.اعْفَن الَو  اّرَض  یِسْفَِنل  ُِکلمَا  َْکنِمَو ال  َْکیِلاَو  َِکبَو  ََکل  اَنَا  َّمُهّللَا 
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« مالسلا هیلع  اضرلا  هقف   » باتک زا  هتفرگرب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  اه  تسویپ 

بئاصم رب  ربص  تساوخرد  و  شیاه ، تمعن  رطاخ  هب  دنوادخ  ساپس  شیاتس و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکی : ياعد 

وت و هدنب  نم  هک  یتسار  هب  ایادـخراب ، وگب : دیـسر  وت  هب  یتورث  لام و  هاگره  دـندومرف ): هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  )
یهاوخب هچ  ره  هراب  رد  تسوت ، تسد  هب  مروما  مامز  رایتخا و  متـسه ، وت ) رایتخا  تحت  و   ) وت تشم  رد  و  تزینک ، وت و  هدنب  دنزرف 

ساپس شیات و  سپ س_ ادنوادخ  .یهد  یم  ماجنا  نم ) دروم  رد   ) ینک هدارا  ار  هچره  و  ییامرف ، یم  مکح  یهاوخب ) هک  هنوگره  )
هدـنب نم  تسوت و  يزور  وت و  لام  لام )  ) نیا ادـنوادخ  تشیامزآ ، ردـق و  اـضق و  ریبدـت و )  ) نسح رطاـخ  هب  _ت  سوت يارب  طـقف 
دروم رد  يرازگ  ساپـس  رکـش و  ادنوادخ  يدومن ، راذگاو  نم  هب  هیراع  هب  ار  نآ  يدومن  ما  يزور  ار ) لام  نیا   ) هک یماگنه  .مأوت 
راچد الب ) هب   ) ارم هک  یماگنه  ار  نآ  نداد ) تسد  زا   ) رب ییابیکـش  ربص و  نینچ ) مه  و (  اـمرف ) میلعت  و   ) هدومن ماـهلا  نم  هب  ار  نآ 
راچد شیامزآ ) ـالب و  هب  نآ  دروم  رد  ارم  مه   ) تدوخ يدیـشخب و  ار ) نآ  تدوخ   ) وت ادـنوادخ  یتفرگ ، نم ) زا  ار  نآ   ) يدومن و

.یتخاس

، ربن دسر  یم  وا  هب  لام  نیا  نم ) زا  سپ   ) هک یسک  دای  زا  ارم  مترخآ  ایند و  رد  و  امرفن ، مورحم  نآ  عفانم ) و   ) باوث زا  ارم  ایادخراب 
(1) ییاناوت رایسب  يزیچره  رب  وت  ًاعطق 

وت زا  و  متکرح ) رد   ) وت يوس  هب  و  مراد ) دوجو   ) تدوجو هطساو  هب  مأوت و  لام  نم  ایادخراب 

.متسین مدوخ  يارب  ینایز  دوس و  چیه  کلام  و ) ( ) میوج یم  کمک  مریگ و  یم  تأشن  )
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.ییاناوت رما )  ) نآ رب  وت  اعطق  : » يانعم
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هعمجلا رصع  دعب  مالسلا  مهیلع  هلآو  دّمحم  یلع  تاولصلا  یف  _2

ْمِهِحاوْرَا یلَع  ُمالَّسلاَو  َِکتاکََرب ، ِلَْـضفَِاب  ْمِْهیَلَع  كِراـبَو  َِکتاوَلَـص ، ِلَْـضفَِاب  َنیفَطْـصُْملا ، ٍدَّمَُحم  ِلا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
تاّرم عبس  .ُُهتاکََربَو    ِ هّللا ُهَمْحَرَو  ْمِهِداسْجَاَو ،

هالصلا دعب  هراختسإلا  یف  _3

: کئاعد یف  لقو  لعفاف ، کل  مزع  امو  هّرمو )  ) هّرم هئام  هّللا  رختساو  نیتعکر ، ّلصف  ارمأ  تدرأ  اذإو 

.ُمیرَْکلا ُمیلَْحلا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال 

یف ٌحالَـص ، ِهیف  َِیلَو  ًیـضِر ، ِهیف  ََکل  ام  َكِْدنِع ، ْنِم  ًهَرَیِخ  ِهَرِخْالاَواْینُّدـِلل  اذـکو -  اذـک  يْرمَا -  یف  یل  ْرِخ  ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ِّبَر 
.ِلْوَّطلاَو ِّنَْملا  اَذ  ای  ٍهَِیفاعَو ، ٍْریَخ 
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مالسلا مهیلع  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  تاولص  رد  هعمج  رصع  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مود : ياعد 

تتاکرب نیرترب  اب  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دنأوت  ناگدیزگرب  هک  دمحم  لآ  رب  دـمحم و  رب  تتمحر  دورد و  نیرترب  اب  ایادـخراب 
رب  ) دـنوادخ تاکرب  تمحر و  داب و  ناش  ( رهطم  ) داسجا و  كاپ )  ) حاورا رب  دـنوادخ )  ) دورد مالـس و  و  امرف ، لزان  تکرب  ناـنآ  رب 

(. داب نانآ 

(. ییوگ یم   ) هبترم تفه  ار ) رکذ  نیا  )

زامن زا  دعب  ریخ  بلط  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  موس : ياعد 

دـص و و  راذـگب ، زامن  تعکر  ود  سپ  يدومن  ار  يراک  ماجنا  هدارا  هاگره  دـندومرف ): هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
يدوبعم چیه  وگب : تیاعد  رد  و  هدب ، ماجنا  ار  نآ  داتفا  تلد  رد  یتمیزع  دـصق و  ره  نآ ) زا  سپ   ) و نک ، ریخ  بلط  ادـخ  زا  رابکی 

.تسین راوگرزب  تشذگ ) ملح و  اب   ) رابدرب دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  تسین ، گرزب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  زج 

ار ترخآ  ایند و  ریخ  مراک _  نالف  رد _  مهد ) یم  تمسق   ) مالسلا هیلع  یلع  ملـسو و  لآ  هیلع و  هللا  لصدمحم  قح  هب  اراگدرورپ 
تیفاع تکرب و  ریخ و  اب  و  دـشاب ، باختنا  نآ  رد  نم  حالـص  وت و  تیاضر  هک  تدوخ  بناـج  زا  یباـختنا  اـمرف ، باـختنا  _م  يارب

.لضفت ناسحا و  تمعن و  بحاص  يا  _د ، شاب هارمه 
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ءاقستسإلا یف  _4

، اکَرابُم ابِّیَط  اقِدْغُم ، اقَدَـغ  ایِجار  ( 3) اِقنُوم ًالَلَج  اقَبْطُم  اقَبَط  ًـالَّلَُجم  اـثیغُم  اـْثیَغ  انِقْـسا  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ، ِلا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
َعْرَّزلا ِِهب  ُِتْبُنتَو  َدالِْبلاَو ، َدابِْعلا  ِِهب  ییُْحت  ٍّراض ، َْریَغ  اِعفان  ًالِبْـسُم  اّماع  اعیرَـس ، اّیِوَر  اـِمئاد  اـئیرَم  اـئینَه  ادَـغَر  ًـالِطاهَتُم ، ًـالِطَْهنُم  ًـالِطاه 

اتابَن َکِضْرَا  ِتاکََرب  ْنِم  اَنل  ِْتْبنَاَو  اروُهَط ، ًءام  َِکئامَـس  ِتاکََرب  ْنِم  اْنیَلَع  ْلِْزنَا  َّمُهّللَا  ِداْبلاَو ، اّنِم  ِرِـضاْحِلل  اغالَب  ِهیف  ُلَعَْجتَو  َتاـبَّنلاَو ،
.ٍعَّضُخ ٍناّبُشَو  ٍعَّتُر ، َِمئاَهبَو  ٍعَّضُر ، ٍناْیبِصَو  ٍعَّکُر ، ٍِخیاشَِمب  انْمَحْرا  َّمُهّللَا  اریثَک ، َّیِسانَاَو  اماْعنَا  َْتقَلَخ  اّمِم  ِهیقُْستَو  اّیِقْسَم ،

تاولصلاو لفاونلاو ، دّجهتلل ، مونلا  نم  مایقلا  دنع  _5

.ُهُرُکْشَاَو ُهُدَمْحَاَو ، ُهُُدبْعَاَو ، ُروُشُّنلا ، ِْهَیِلاَو  اِنتامَم ، َدَْعب  انایْحَا  يذَّلا    ِ هّللُدْمَْحلَا لقو : ءامسلا  قُفا  یف  رظناف  کشارف ، نم  تمق  اذإف 
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ناراب بلط  درومرد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچ : ياعد 

.تسرف تمحر  دورد و  دمحم  لآ  رب  دمحم و  رب  ادنوادخ 

، هقبط هقبط  مکارتم و  يا ) هربا  ب_ا   ) نآ هدـنناشوپ  و )  ) نیمز هدـنریگارف  ناسر ، ددـم  یناراب  امرف ، يرایبآ  ناراب  اب  ار  اـم  ادـنوادخ 
، هدـنرابورف نازیر ، یپرد  یپ  هدـنزیر ، ورف  تـکرب ، اـب  كاـپ ، تـشرد ، هرطق  زیربـل ، شخب ، دـیما  هدـنبیرف ، اـبیز و  ناوارف ، مـیظع و 
ناگدنب و س هک  نایز  نودب  دنمدو و  س_ نازیر ، هتـسویپ  ریگ ، ارف  دـنت ، هدـننک ، باری  س_ ماود ، اب  راوگـشوخ ، اراوگ ، هدرتسگ ،

يارب تجح ) مامتا  ای  و   ) تیافک هیام  ار  نآ  و  ینایورب ، نآ  هلیـسو  هب  ار  هایگ  تشک و  ینادرگ و  هدـنز  نآ  هلیـسو  هب  ار  اـه  نیمزر 
.ینادرگب ام  نانیشن  هیداب  نانیشنرهش و 

، نایورب ام  يارب  باریس  یهایگ  تنیمز  تاکرب  زا  و  ، (1) راب ورف  ام  رب  هدننک  كاپ  كاپ و  رایسب  یبآ  تنامـسآ  تاکرب  زا  ایادخراب 
.یناشونب (2) يدیرفآ  هک  يدایز  نایمدآ  نایاپراهچ و  هب  ار  بآ )  ) نآ هک ) يا  هنوگ  هب  زین   ) و

محر ام  هب  نتورف  عضاخ و  ناناوج  هدـننک و  ارچ  تاناویح  راوخری و  ناـکدوک ش  هدـننک و  عوکر  ناریپ  تمرح  ساـپ  هب  ادـنوادخ 
.نک

تادابع بحتسم و  ياهزامن  دجهت و  يارب  باوخ  زا  نتساخرب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مجنپ : ياعد 

: وگب نک و  هاگن  نامسآ  قفا  هب  یتساخرب  ترت  _ سب زا  بش ) لد  رد   ) هاگره هک ): تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )

( تمایق رد  ام   ) _ر شن رشح و  و  درک ، هدنز  هرابود  نامباوخ )  ) نامگرم زا  سپ  ار  ام  هک  _ت  سا يدنوادخ  يارب  ساپس  شیاتس و 
.منک یم  يرازگرکش  میاتس و  یم  هدرک و  یگدنب  ار  وا  و  تسوا ، يوس  هب  طقف 

167 ص :

 َّ َنِم انلَْزنأ  َو  ناـقرف ﴿ : هرو  __ هیآ 48 س نایاپ  هب  دراد  هرا  __ شا ًاروهَط » ًءام  َکئامـس  ِتاـکَرب  نم  اـنیَلَع  لِزنأ  مهللا   » تراـبع - 1
﴾ ًاروُهَط ًءام  ِءامسلا 

.تسا هدش  سابتقا  ناقرف  هکرابم  هروس  هیآ 49  زا  اعد ، نتم  رد  ًاریثک » َّیسانأ  ًاماعنأ و  َتقَلَخ  امم  ِهیِقُست  و   » ترابع - 2
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یلَعَو ادوُُعقَو  اماِیق    َ هّللا َنوُرُکْذَـی  َنیذَّلا  ِباْبلْالا *  ِیلوِـال  ٍتاـیَال  ِراـهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخاَو  ِضْرْـالاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِا  : » أرقتو
َراّنلا ِلِخدـُت  ْنَم  َکَّنِا  انَّبَر  ِراّنلا *  َباذَـع  انِقَف  َکَناْحبُـس  ًالِطاب  اذـه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرْـالاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج 
اِنتائِّیَس اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَماَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِما  ْنَا  ِنامیِْالل  يداُنی  ایِدانُم  انْعِمَس  اَنَّنِا  انَّبَر  ٍراْصنَا *  ْنِم  َنیِملاّظِلل  امَو  ُهَْتیَزْخَا  ْدَقَف 

، ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َْتنَا  َّمُهّللَا  لقو : ( 4 «) َداعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنِا ال  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  الَو  َِکلُسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتاَو  انَّبَر  ِراْربْالا *  َعَم  انَّفََوتَو 
.َکَناْحبُس َکَناْحبُس  ٌمَْون ، الَو  ٌهَنِس  َكُذُخَْأت  ال 

.َنیَملاْعلا ِّبَر    ِ هّللُدْمَْحلاَو َنیرِّهَطَتُْملا ، َنِم  یْنلَعْجاَو  َنیباّوَّتلا ، َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهّللا   : لقف ءوضولا  نم  تغرف  اذإف 

هللا یلـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَنَرْکِذَو  َكَرْکِذ  یناِسل  یلَعِرْجَاَو  یلْـسَغ  َْقناَو  یْبلَق ، ْرِّهَطَو  ینْرِّهَط ، َّمُهّللَا  لـقف : هعمجلا  لـسغ  نم  تغرف  اذاـف 
.َنیرِّهَطَتُْملا َنِمَو  َنیباّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجاَو  هلآ  هیلع و 
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بحاص نادـنمدرخ  يارب  ییاه  هناشن  ًاعطق  زور  بش و  ندـمآ  یپرد  یپ  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  : ) یناوخ یم  سپـس )  ) و
شنیرفآ رد  دننک و  یم  دای  ناشیاهولهپ  رب  هدـیمرآ )  ) نتـسشن و نتـساخرب و  لاح  رد  ار  دـنوادخ  هک  یناسک  نآ  دراد ، دوجو  لقع 

( هدوهیب و   ) لطاب هب  ار  اه ) ) نیا زگره )  ) وت ام ، رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ يا  دـنیوگ ): یم  و   ) دنـشیدنا یم  نیمز  اـه و  نامـسآ 
ناما رد  خزود  باذـع  زا  ار  ام  سپ  میناد ،) یم  اّربم  لطاب  هدارا  زا  ار  وت  ام  و   ) یهزنم كاـپ و  یـصقن ) بیع و  ره  زا  وت   ) يدـیرفاین

( ناراکهانگ و   ) نارگمتـس يارب  يروای  چـیه  يا و  هتخاس  شیاوسر  ینک  لخاد  شتآ  رد  ار  هک  ره  وت  نامگ  یب  اراگدرورپ  رادـب ،
یم هک (  میدینـش  دناوخ  یم  ارف  نامیا  يوس  هب  ار ) مدرم   ) هک يا  هدننک  ادن  توعد ) ادص و   ) ام قیقحت  هب  اراگدرورپ  .درادن  دوجو 

ار ام  ناشوپب و  ار  ام  ياهاطخ ) و   ) اه يدب  زرمایب و  ار  نامناهانگ  سپ  .میدروآ  نامیا  ام  و  دـیروآ ؛ نامیا  ناتراگدرورپ  هب  دومرف ):
رد امرف و  اطع  ام  هب  ار  يا  هدرک  هدـعو  ام  هب  تناربمایپ  ندات  _ سرف اب  هچ  نآ  اراگدرورپ  .ناریمب  ناراکوکین ) هرمز  رد  و   ) ناکین اـب 

ادنوادخ وگب : سپس )  ) )(1) و ینک یمن  فلخت  تا  هدـعو  زا  زگره )  ) وت نیقی  هب  اریز ) ، ) نادرگم اوسر  راوخ و )  ) ار ام  تمایق  زور 
كاپ و یـصقن ) بیع و  ره  زا   ) وت ، (2) دریگ یمن  ارف  ار  وت  باوخ  ترچ و  زگره ) ، ) یتسه ناهج )  ) هدـنراد اپرب  هدـنیاپ و  هدـنز  وت 

.یهزنم كاپ و  یهزنم ،

ناگدنوش كاپ  ناکاپ و ) سنج   ) زا ارم  هد و  رارق  ناراک  هبوت  هرمز  رد  ارم  ایادخراب ، وگب : يدش  غراف  وضو  زا  هاگره  و  مشش : ياعد 
.تسا نایناهج  اه و  ناهج  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  ساپس و  و  هد ، رارق 

ارم يوشتسش  و  زاس ، هزیکاپ  اه ) یگدولآ  زا   ) ار ملد  و  نک ، كاپ  ارم  ادنوادخ  وگب : يدش  غراف  هعمج  لسغ  زا  هاگره  و  متفه : ياعد 
و امرف ، يراج  منابز  رب  ار  داب _  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  ك_ه  دـمحم _  تربمایپ  دا  تدوخ و ي_ دای  و  نادرگ ، كاپ 

.هد رارق  ناگدنوش  كاپ  ناگدننک و  هبوت  هرمز  رد  ارم 
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نارمع لآ  ۀکرابم  ةروس  ات 194  تایآ 190 - 1
سابتقا هرقب  هرو  __ هیآ 255 س زا  اعد  یبرع  نتم  رد  رییغت  یمک  اب  ٌمون » ٌهَنِـس و ال  َكُذُخأت  مّویَقلا ال  ُّیحلا  َتنأ  مهّللا   » ترابع - 2

.تسا هدش 
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لیللا هالصب  حاتتفإلا  لبق  _8

: لقف کیدی  عفرا  ّمث  ِهلاَو ، ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص    ِ هّللا ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  هّللا ِ،  ِلیبَس  یفَو  هّللِابَو ِ،    ِ هّللا ِمِْسب 

اهِّلُک یِجئاوَح  ْيَدَی  َْنَیب  ْمُهُمِّدَُـقا  َو  نیـسای ، هط َو  ِلا  ْنِم  َنیّیِدـْهَْملا ، َنیدِـشاّرلا  ِهَِّمئْالِابَو  ِهَمْحَّرلا ، ِِّیبَن  َکِِّیبَِنپ  َْکَیِلا  ُهَّجََوتَا  یِّنِا  َّمُهّللَا 
َنیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِهَرِخْالاَو ، اینُّدلا  ِیف  اهیجَو  ْمِِهب  یْنلَعْجاَف 

ْمِِهب ینْعَضَت [  الَو  ْمِِهب ، ینْعَفْراَو  ْمِِهب ، ینَّلُِضت  الَو  ْمِِهب ]  ینِدْهاَو  یْنمِرَْحت  الَو  ْمِِهب [  یْنقُزْراَو  ْمِِهب ، یْنبِّذَُعت  الَو  ْمِِهب ]  یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  ] 
.ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکبَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ِهَرِخْالاَو ، اینُّدلا  ِیف  ْمِِهب  یِجئاوَح  ِْضقاَو  [ 

رتولا تونق  یف  _9

ُمیظَْعلا ُِّیلَْعلا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال 
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بش زامن  زاغآ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متشه : ياعد 

_ داب شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  هک  ادخ _  لو  _ سر نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  ادـخ و  زا  تناعت  _ سا اب  ادـخ و  مان  هب 
(. منک یم  عورش  )

هب و  _ت _  سا تمحر  ربمایپ  هک  تربمایپ _  هط  _ ساو هب  نم  انامه  ادنوادخ  وگب : هدرب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تناتـسد  سپس 
مامت شیپاشیپ  ار  نانآ  منک و  یم  ور  وت  يوس  هب  نیـسای  هط و  لسن ) و   ) نادـناخ زا  هدـنوش  تیادـه  رگ  تیادـه  ناـیاوشیپ  هطـساو 

( مهد یم  رارق  و   ) مراد یم  مدقم  تهاگشیپ  هب  مدوخ  تاجاح 

(1) .هد رارق  تهاگرد  ناکیدزن ) و   ) نیبرقم زا  هتخاس و  دنموربآ  ترخآ  ایند و  رد  ارم  ناشکرابم  دوجو  نمی  هب  سپ 

امرف اطع  يزور  نم  هب  ناشدوجو  نمی  هب  نکم و  باذـع  ارم  نانآ  هط  _ ساو هب  زرمایب و  ارم  نانآ  تعاـف ) ش_  ) تکرب هب  ایادـخراب 
ربب و الاب  ارم  نانآ  هطساو  هب  نکن و  هارمگ  ارم  ناشدوجو  تکرب  هب  و  نک ) متیاده  نانآ  هلیسو  هب  و  زاسم ، مورحم  تلـضف  زا  ارم  (و 

يزیچ ره  رب  وت  نامگ  یب  هک ) ارچ   ) .امرف هدروآرب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  تاجاح  نانآ  تعافش ) و   ) قح هب  و  نکم ، ریقح ) و   ) تسپ
.ییاناد (2) رایسب  يزیچ  ره  هب  تبسن  و  ییاناوت ، رایسب 

رتو زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهن : ياعد 

دوجو گرزب  رایـسب  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  تسین ، راوگرزب  و  شنم ) گرزب  و   ) رابدرب دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه 
.درادن
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.تسا هدش  هتفرگ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 45  زا  اعد ، زا  تمسق  نیا  یبرع  ترابع  - 1
115 لافنا ،  75 ماعنأ ،  101 هدئام ،  97 ءاسن ،  176 هرقب ، تایآ 29و 231 و 282  نایاپ  رد  اعد ، نتم  رد  مِیلَع » ٍءیـش  لکب  » ترابع - 2

.تسا هدمآ  نباغت  هلداجم و 11   7 دیدح ،  3 تارجح ،  16 يروش ،  12 توبکنع ،  62 رون ، 35 و 64  هبوت ،
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ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ِّبَرَو  َّنُهَْنَیب ، امَو  َّنِهیف  ام  َو  ِْعبَّسلا ، َنیضَرْالا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا ، ِتاوامَّسلا  ِّبَر    ِ هّللا َناْحبُس 

َكِدْمَِحبَو َکَناْحبُـس  َْتنَا ، ِّالا  َهِلا  ال  ُنیبُْملا ، ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  َْتنَا  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ٌءْیَـش ، ِهْلثِمَک  َْسَیل  يذَّلا    ُ هّللَا ای 
ََکلَو ُْتنَما ، َِکبَو  یّلَُـصا ، ََکلَو  ُدـُبْعَا ، َكاِّیا  َّمُهّللَا  .َْتنَا  ِّالا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ـال  ُهَّنِا  یبُونُذ ، یل  ْرِفْغاَـف  یـسْفَن ، ُتْمَلَظَو  ًءوُس ، ُْتلِمَع 
َْکَیِلاَو وُجْرَاَو ، ُفاخَا  َْکنِمَو  ُعَشْخَاَو ، ُعَضْخَاَو  ُعَکْرَاَو  ُدُجْـسَا  ََکلَو  ُْتنَعَتْـسا ، َِکبَو  ُْتلَّکََوت ، َکـْیَلَعَو  ُتْمَـصَتْعا ، َکـِبَو  ُتْمَلْـسَا 

َّمُهّللَا .یَجتْرُْملا  َتـْنَاَو  ( 5) یّجَرُْملا َْتنَاَو  ُءاجَّرلا ، َْتنَاَو  ُْتیَدَـتْها ، َکـِبَو  ُُبلْطَاَو ، ُسِمَْتلَا  َکـْنِمَو  ُرَذْـحَاَو ، ُفاـخَا  َکـْنِمَو  ُبَغْرَا ،
الَو یـضْقَت  َکَّنِا  َْتیَـضَق ، ام  َّرَـش  یِنقَو  َْتیَطْعَا ، امیف  یل  ْكِرابَو  َْتیَّلََوت ، ْنَمیف  ینَّلََوتَو  َْتیَفاع ، ْنَمیف  یِنفاعَو  َْتیَدَـه ، ْنَمیف  ینِدـْها 

َْتَیلاعَتَو َتْکَرابَت  َْکیَنانَحَو ، َکَناْحبُس  َْکَیِلا ، ِّالا  َْکنِم  َبَرْهَم  الَو  َّرَفَم  الَو  َاَجَلَم  الَو  اْجنَم  ال  َْکیَلَع ، یضُْقی 
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نآ رد  هچ  نآ  هناگ و  تفه  ياه  نیمز  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرور هک پ_ يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  یـصقن ) بیع و  ره  زا  )
.تسا تمظع  اب  شرع  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ تساه و  نآ  نیب  رد  هچ  نآ  اه و 

قح ياورناـمرف  وت  ایادـخ  راـب  تسرف ، تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ، (1) تـسین وا  دننام  يزیچ  چـیه  هک  يدـنوادخ  يا 
تـساپس شیاـت و  هب س_ مناد و  یم  هزنم  یـصقن ) بیع و  ره  زا   ) ار وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  یتسه ، رگنـشور ) و   ) راکـشآ

وت زج  هب  ًاعطق  اریز ) ، ) زرماـیب ار  مناـهانگ  سپ  ما ، هدومن  متـس  نتـشیوخ  رب  تقیقح ) رد   ) ما و هدرک  يدـب ) و   ) یهاـنگ ملوغـشم .) )
.دزرمآ یمن  ار  ناهانگ  یسک 

وت ربارب  رد  هدروآ و  نامیا  وت  هب  طقف  و  مرازگ ، یم  زامن  وت  يارب  اـهنت  و  متـسرپ ) یم  و   ) منک یم  یگدـنب  ار  وت  طـقف  نم  ایادـخراب 
هدجس و وت  يارب  اهنت  و  میوج ،) یم  و   ) هتـسج يرای  وت  زا  طقف  و  ما ، هدرک  هیکت  دامتعا و  وت  رب  هدروآ و  هانپ  وت  هب  اهنت  و  ممیلـست ،

وت يوس  هب  اـهنت  و  مراد ، دـیما  وت ) هب  طـقف   ) مسرت و یم  وت  زا  اـهنت  .میاـمن و  یم  عوشخ  شنرک و  وت ) ربارب  رد   ) منک و یم  عوـکر 
و منک ، یم  تساوخرد  هدرک و  اضاقت  وت  زا  اـهنت  و  مراد ، میب  مسرت و  یم  وت  زا  طـقف  و  میاـمن ) یم  شیاـین  اـعد و  و   ) مراد شیارگ 

.یتسه نم )  ) دیما هاگ  هلبق  و  (م ) دیما دروم  و  نم )  ) دیما هیام  وت  و  ما ، هتفای  تیاده  وت  فطل )  ) رطاخ هب  طقف 

و شخب ، تیفاع  مه )  ) ارم يدیـشخب  تیفاع  هک  نانآ  نیب  رد  و  امرف ، تیادـه  زین )  ) ارم يدومن  تیادـه  هک  نانآ  هرمز  رد  ادـنوادخ 
هچ نآ  ره  رش  زا  ارم  و  هد ، تکرب  يدومرف  اطع  نم ) هب   ) هچ نآ  رد  و  نک ، یتسرپرس  يدومن  یتسرپرـس  هک  نانآ  نایم  رد  زین )  ) ارم

یمن هدنار  نامرف  وت  رب  زگره )  ) و ینک ) یم  ردـق  اضق و  و   ) ینار یم  نامرف  وت  نامگ  یب  هک ) ارچ   ) امرف ظفح  يدومرف  ردـق  اضق و 
فطل و  ) يو هب س_ رگم  تسین  وت  زا  يزیرگ  رارف و  هانپ و  تاجن و  چیه  تسین .) وت  رب  نداد  نامرف  مکح و  يارای  ار  یسک   ) .دوش
زا یتکربرپ و  لاوزیب و  وت  .مبلط  یم  ار  تموادـم  یپرد و  یپ  ینابرهم  مناد و  یم  اّربم  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  وت  .تدوخ  تمحر )

هچ نآ 
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.ُُهلاَو ٌدَّمَُحم  ِهب  َذاعَتْسا  اَم  ِّلُک  ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  ُُهلاَو  ٌدَّمَُحم  ِهب  ََکلَاَس  ام  ِّلُک  ْنِم  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  اریبَک ، اُّولُع  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  اّمَع 

يذ ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  ِْسنْالاَو ، ِّنِْجلا  ِهَقَـسَف  ِّرَـشَو  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِهَقَـسَف  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  يزَْخنَو ، َّلِذـَن  ْنَا  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ْنَا ِّبَر  َکـِب  ُذوُـعَاَو  ِنیطاـیَّشلا *  ِتازَمَه  ْنـِم  َکـِب  ُذوُـعَا   » َو ٍمیقَتْـسُم ، ٍطارِـص  یلَع  َکَّنِا  اِهتَیِـصاِنب ، ٌذِـخا  َتـْنَا  ٍهَّباد  ِّلُـک  ِّرـَـشَوٍّرَش 

(6 «) ِنوُرُضْحَی

فِرْـصا َّمُهّللَا  هّللَا ُ،  ای  ٍْریَِخب  ُقُرْطَی  اقِراط  ِّالا  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللا  ِقِراوَط  ِّرَـش  ْنِمَو  ِهَّمّاللا ، ِْنیَْعلاَو  ِهَّماْهلاَو ، ِهَّماّـسلا  َنِم  َکـِب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
، ِنامْرِْحلاَو ِقیّـضلاَو  ِْکنَّضلاَو  ِهَقاْفلاَو ، ِْرقَْفلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َضاْرمْالاَو ، َمالْالاَو  َعاجْوْالاَو  َماقْـسْالاَو  ِتاهاْعلاَو ، ِتافْالاَو  َءالَْبلا  یِّنَع 

.ِدِساْحلاَو ِءادْعْالا ، ِهَتامَشَو  ِءاضَْقلا ، ِءوُسَو 

یتَِقث َْتنَاَف  َكُْریَغ ، ٌءاجَر  ْوَا  ٌهَِقث  َُهلَو  َحَبْصَاَو ، یْسمَا  َناک  ْنَم  َّمُهّللَا  ٍِرئاج ، ٍناْطلُسَو  ٍدینَع ، ٍراّبَجَو  ٍمیجَر ، ٍناْطیَش  ِّلُک  ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو 
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(1) .يرتالاو رترب و  رایسب  دنیوگ  یم  ناراکهانگ ) ناکرشم و   ) نارگمتس

مرب یم  هانپ  وت  هب  دندومن و  تساوخرد  وت  زا  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  دمحم و  هک  ار  هچ  نآ  ره  منک  یم  _ت  ساوخرد وت  زا  ایادخراب 
.دندرب هانپ  وت  هب  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  دمحم و  هک  هچ  نآره  زا 

نج ناراکهبت  رش  و  مجع ، برع و  ناراکدب  رـش  زا  و  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  میوش  او  _ سر میدرگ و  ریقح  راوخ و  هک  نیا  زا  ادنوادخ 
رب وت  یتسار  هب  اریز ) ، ) مرب یم  هانپ  وت  هب  تسوت  تسد  هب  شروما  مامز  هک  يا  هدنبنج  ره  رش  و  يرش ، بحاص  ره  رش  زا  و  سنا ، و 

(2) یمیقتسم هار 

)م رایتخا بحاص  و   ) راگدرورپ يا  دنوش  رضاح  نم  دزن  هک  نیا  زا  و  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  سنا ) نج و   ) نیطایش ياه  هسوسو  زا  و  ، )
.(3)( مرب یم  هانپ  وت  هب 

رگم زور _  بش و  ياهدمآ  شیپ  رش  زا  دب و  مشچ  ره  يذوم و  هرشح  ناویح و  ره  یمس و  هدنزخ  ره  رـش )  ) زا نم  انامه  ایادخراب 
اه ضرم  اه و  بیـسآ  بویع و  اه و  تفآ  الب و  ادنوادخ  ایادخ ، .مرب  یم  هانپ  وت  هب  دوش _  ثداح  تکرب  ریخ و  اب  هک  يدمآ  شیپ 
دب ردق  اضق و  تیمورحم و  انگنت و  تشیعم و  یگنت  یتسدگنت و  رقف و  زا  و  نک ، رود  نم  زا  ار  اه  يرامیب  اهدرد و  اه و  یتحاران  و 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  نا ) ) دوسح نانمشد و  نابز  مخز  شهوکن و  و 

.يرگمتس ناطلس  ره )  ) يدبتسم و وگروز و  ملاظ  ره )  ) و هدش ، هدنار  ناطیش  ره  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  و 

مهم نم  يارب  ، ) دشاب هتـشاد  وت  زا  ریغ  يدیما  هیام )  ) ای هاگ  هیکت  هک  یلاح  رد  دوش  حبـص  دراو  دوش و  بش  لخاد  هکره  ادـنوادخ 
شخب نانیمطا  هاگ  هیکت  وت  هک  ارچ  تسین )
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، َْکَیِلا یعُّرَضَتَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ّیلُذَو  یفْعَض  ْمَحْرا  َمِحُْرتْسا ، ْنَم  َمَحْرَا  ایَو  َمِرُْکتْسا ، ْنَم  َمَرْک  ایَو َا  َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای  یئاجَرَو ، یلْؤُسَو 
.َِکباِبب یماقَم  َّلُذَو  ِساّنلا ، َنِم  یتَشْحَوَو 

َْریَخ اـیَو  َنیدَوْجْـالا ، َدَوْجَا  اـیَو  َنیمَرْک ، ْـالا  َمَرْک  اـی َا  اـْنیَلَع ، ْلَّضَفَت  ّـِالاَو  اُهلِهْأَتْـسَا ، ًهَرَیِخ ، ُنوُـکَت  ًهَرْظَن  ِهَمْحَّرلا ، ِْنیَِعب  ََّیِلا  ْرُْظنا  َّمُهّللَا 
 .ُ هّللَا ای  ِمَرَْکلاَو  ِدوُْجلا  َنِدـْعَم  ای  ِهَرِفْغَْملاَو ، يْوقَّتلا  َلْهَا  ای  َنیبِساْحلا ، َعَرْـسَا  ایَو  َنیمِکاْحلا ، َمَکْحَا  ایَو  َنیمِحاّرلا ، َمَحْرَا  ایَو  َنیِرفاْغلا ،

، َکِّیِکَز َو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَْوفَـصَو  َکـِتَّیَِرب ، ْنِم  َکـِتَرَیِخَو  َكِریفَـسَو  َکِّیِفَـصَو  َکِِّیبـَنَو ، َکـِلوُسَرَو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 
، ِقِداّصلا ِّیِکَّزلا  ِكَرابُْملا ، ِبِّیَّطلا  ِرِهاّطلا  َکـِْبیَغ  ِفْهَکَو  َكِّرِـس ، ِنِدـْعَمَو  َكِدـْهَع ، ِِّیلَوَو  َکـِبیَجنَو ، َکِّیَِجنَو  َکِّیِقَنَو ، َکِّیِقَتَو ،
، ِلَوْطْالا َُکْلبَحَو  ِرَْونْالا ، َكُرُون  ِهَِغلاْبلا ، ِهَّجُْحلاَو  ِعِطاّسلا  ِروُّنلاَو  ِعِمّاللا ، ِجارِّسلا  ِءیـضُْملا ، ِرِّیَّنلا  ِسَّدَقُْملا ، ِرَّهَطُْملا  ِّراْبلا  ِلِداْعلا  ِِّیفَْولا 

.ُبَْرقْالا َُکباجِحَو  ُمَْزلْالا ، َُکتَعاطَو  ُبَجْوْالا ، َُکْبنَجَو  ُفَقْوْالا ، َكُریفَسَو  ُمَرْکْالا ، َکُهْجَوَو  ینْدْالا ، َُکبابَو  َِقثْوْالا ، َُکتَوْرُعَو 
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نیرتراوگرزب يا  و  هتفرگ ، رارق  تساوخرد  دروم  هک  یـسک  نیرتـهب  يا  .ینم  دـیما  هیاـم )  ) نم و تساوـخرد  زاـین و  هاـگ ) هلبق  و ( 
رب تسا ، هدـش  تقفـش ) و   ) تمحر بلط  وا  زا  هک  یـسک  نیرت  هدـننک  محر  يا  هد و  يراوـگرزب ش_ تساوـخرد  وا  زا  هک  یـسک 
هب منداتـسیا  هاگیاج و  تلذ  مدرم و  اب  مندوب  سونأمان  ییاهنت و  تناتـسآ و  هب  معرـضت  يراز و  تهاگـشیپ و  رد  متراقح  یناوتان و 

.امرف محر  تهاگرد 

( هتـسیاش  ) رگا .مشاب و  نآ  هتـسیاش  نم  دـشاب و  ریخرپ  هدـیزگرب و  هک  یهاگن  رگنب ، میوس  هب  ینابرهم  تمحر و  مشچ  اب  ایادـخراب 
يا و  ناگدنزرمآ ، نیرتهب  يا  و  اه ، نیرتهدنـشخب  نیرت  هدنـشخب  يا  و  اه ، نیرتراوگرزب  نیرتراوگرزب  يا  نک  لضفت  ام  رب  متـسین 

و  ) لـها يا  ناگدـننک ، باـسح  نیرت  عیرـس  يا  و  ناگدـننک ، مکح  نارواد و  نیرتهب ) و   ) نیرترواد يا  و  ناـنابرهم ، نیرت  ناـبرهم 
هداتـسرف و هدـنب و  هک )  ) تسرف تمحر  دورد و  دـمحم  رب  ایادـخ ، .يراوگرزب  یگدنـشخب و  ندـعم  يا  شزرمآ ، اوـقت و  هتـسیاش )
( هدنب  ) و تناگدـیرفآ ، نایم  زا  هدـیزگرب  و  تتاقولخم ، زا  باختنا  نیرتهب  و  ضیف ) هطـساو  و   ) هدـنیامن هدـیزگرب و  تسوت و  ربمایپ 

یبیغ روما  هاگهانپ  زار و  ندـعم  و  وت ، تیالو  رما  راد  هدـهع  و  تداهن ، كاپ  بیجن و  زارمه و  و  تصلاـخ ، راـگزیهرپ و  هزیکاـپ و 
هدش كاپ  و ) ، ) راکوکین رادرک  تلادع  رادافو  راتفگ ، تسار  هدش  هیکزت  و ) ، ) تکربرپ تشرـس  كاپ  كاپ و  دوجو ) نآ  ، ) تسوت

نیرتدنلب و  ترون ، نیرت  نابات  هک ) ، ) یهلا ياسر ) و   ) هغلاب تجح  نازورف و  رون  و  ناشخرد ، غارچ  رگنشور ، ینارون  رایـسب  سدقم 
نیرتاناد و  تضیف ، هطساو  نیرت  یمارگ  و  ناتسآ ، نیرت  کیدزن  تزیوآ و  تسد  نیرت  شخب  نانیمطا  و  نامسیر ، نیرت ) مکحم  (و 

باـجح نیرت  کـیدزن  و  تیرادرب ، ناـمرف  هیاـم )  ) نیرت هدـنیاپ  وـت و  برق ) هیاـم  و   ) تعاـط نیرت  بجاو  و  وـت ، هدـنیامن ) و   ) ریفس
.تسوت ینارون ) )
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َنیقَّتُْملا َماِما  هِدـْهَع ، َِّیلَوَو  ُهَریزَوَو ، َِکلوُسَر ، اخَاَو  َکِِّیبَن ، َّیِـصَوَو  َکَِّیلَو  ْصُـصْخاَو  سیَو -  هط  ِلا  ْنِم  ِهلا  یلَعَو  ِْهیَلَع ، ِّلَص  َّمُهّللَا 
 - َلُوتَْبلا ُهَتَْنباَو  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاِخل  َنیّیِصَْولا  َمَتاخَو 

، َنیضاْملا َنیِفلاّسلا  َنیّیِدْهَْملا  َنیدِشاّرلا  ِهَِّمئْالا  یَلَعَو  َنیرِخْالاَو ، َنیلَّوْالا  َنِم  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش  ْيَدِّیَس  یلَعَو 

َنیلِـضاْفلا یَلَعَو  ِدوُعْوَْملا ، ِمْوَْیلا  یف  ِّقَْحلِاب  ِِمئاْقلا  َکِضْرَا ، یف  َِکتَّیَِقب  یلَعَو  َنیقاْبلا ، َنیلِـضاْفلا  ِهَِّمئْـالا  ِهَرَرَْبلا  ِءاـیِْقتْالا  ِءاـبَفُّنلا  یَلَعَو 
ِهَنَزَْخلا ِءانَمْالا  َنیّیِدْهَْملا 

َِکتَِکئالَم ِعیمَجَو  َنیحِّبَـسُْملاَو ، َنیِّیبوُّرَْکلاَو  َنیّفاْحلاَو  َنیّفاّصلاَو  َلیئارْزِعَو ، َلیفارِْـساَو  َلیئاکیمَو  َلیئَْربَج  َکـِتَِکئالَم : ِّصاوَخ  یلَعَو 
.َنیعَمْجَا َکِضْرَاَو  َِکتاوامَس  یف 

.ِمیلْسَّتلاَو ِهالَّصلا  ِلَْضفَِاب  ادَّمَُحم  ْصُصْخاَو  َنیلَسْرُْملاَو ، َنیِّیبَّنلا  َنِم  امُهَْنَیب  امَو  َءاّوَح ، انُِّماَو  َمَدا ، انیبَا  یلَع  ِّلَصَو 

.ْمِهیِملاظَو ْمِهیِدناعُمَو  ْمِِهئادْعَا  ْنِم  َْکَیِلا  ُأَْربَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
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تربمایپ یصو  تیلو و  نانآ ) نیب  زا   ) هژیوب و  تسرف ، تمحر  دورد و  نی  _ سای هط و  لآ  زا  وا  كاپ )  ) نادناخ رب  وا و  رب  ادنوادخ 
رتخد و  ملـسو ، لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  ءایبنا  متاخ  يارب  ءایـصوا  متاخ  نایقتم و  ياوشیپ  شروما ، راد  هدهع  شریزو و  ردارب و  و 

رب تسرف ) تمحر  دورد و   ) نینچ مه  و  هدـب _  صاـصتخا  تمحر  دورد و  نیا  هب  ار _  تسا  عطقنم  ادـخ  ریغ  زا  هک  شنماد  كاـپ 
اوقت نارورس  رب  و  دنا ، هتفر  هک  نیشیپ  هدش  تیاده  رگ  تیاده  نایاوشیپ  رب  ناینیـسپ و  ناینیـشیپ و  زا  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  ود 

رب و  دوعوم ، زور  رد  تقح  هب  مئاـق  تجح  و )  ) نیمز رد  تیقاـب  هریخذ  رب  و  هدـنام ، یقاـب  تلیـضف  اـب  ناـیاوشیپ  و )  ) راـکوکین هشیپ 
لیفارـسا و لیئاکیم و  لیئربج و  تصاخ : ناگتـشرف  رب  و  تیـالو ) ّرـس   ) ناـنابهاگن نیما و  ناگدـش  تیادـه  و )  ) تلیـضف ناـبحاص 

تناگتشرف مامت  و  تا ، هدننک  حیبست  برقم و  ناگتـشرف  و  تشرع )  ) هدننک هطاحا  و  هداتـسیا ، فص  هب  فص  ناگتـشرف  و  لیئارزع ،
.تنیمز اه و  نامسآ  یمامت  رد 

لسن زا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  مالـسلا و  اهیلع  ءاوح  نامردام  مالـسلا و  هیلع  مدآ  نامردپ  لماش  ار  تتمحر  دورد و  نینچ ) مه  و ( 
.هد صاصتخا  تمالس  تمحر و  دورد و  نیرترب  هب  ار  ملسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  نانآ ) نیب  زا   ) و نادرگب ، ود  نآ 

.میوج یم  يّربت  وت  تحاس  هب  مرازیب و  ناشیا  هب  ناگدننک  متس  نانآ و  اب  نازرو  دانع  ناشیا و  نانمشد  زا  نم  ایادخراب ،
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.َهَرَرَْبلا َءایِْقتْالا  َرایْخْالا  َنیفَطْصُْملا  َكَدابِع  َلَذَخ  ْنَم  ْلُذْخاَو  ْمُهَرَصَن ، ْنَم  ْرُْصناَو  ْمُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ْمُهالاو ، ْنَم  ِلاو  َّمُهّللَا 

َِکب یفَکَو  َِکئادـْعَا ، ِضُْغبَو  َِکئاِیلْوَا ، ِّبُح  ْنِم  یْبلَق  ِریمَـض  یف  ام  ُمَْلعَت  َْتنَاَو  ُأَّرَبَتَا ، ْنَّمِم  ینْدـِْعبَاَو  ّیلََوتَا ، ْنَم  َعَم  ینْرُـشْحا  َّمُهّللَا 
، ِهافاکُْملا ِلَْضفَِاب  یّنَع  امِِهفاکَو  ِءازَْجلا ، ِلَْضفَِاب  یّنَع  امِهِزْجا  َّمُهّللَا  اریغَـص ، ینایَّبَر  اـمَک  اـمُهْمَحْراَو  َّيَدـِلاِولَو ، یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  .اـمیلَع 

َنوُکَی ْنَا  ِتْوَْملا  َکَلَم  ُْرمْأَف  ِْهَیِلا ، اوُراص  ام  یِلا  انْرِـص  اِذا  َّمُهّللَا  ِتاجَرَّدلا ، ِتانَـسَْحلِاب  اْمَُهل  ْعَفْراَو  ٍتانَـسَح ، ( 7) اْمِِهتائِّیَس ْلَِّدب  َّمُهّللَا 
انَْنَیب ِْعباتَو  ِتاْومْالاَو ، ْمُْهنِم  ِءایْحْالا  ِتاِملْـسُْملاَو ، َنیِملْـسُْملاَو  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  اَِنناوِْخا  ِعیمَِجلَو  یل ، ْرِفْغا  َّمُهّللَا  .امیحَر  افوُؤَر  اـِنب 

، ٍروُفْغَم ٍْبنَذـِب  ِّالا  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ْنِم  ینْجِرُْخت  َّمُهّللَا ال  َنیمِحاّرلا ، َمَحْرَاای  ِتانَـسَْحلا ، ُِّیلَوَو  ِتاوَعَّدـلا  ُبیُجم  َکَّنِا  ِتاْریَْخلاـِب ، ْمُهَْنَیبَو 
.َرُوبَت َْنل  ٍهَراِجتَو  ٍلَّبَقَتُم ، ٍلَمَعَو  ٍروُکْشَم ، ٍیْعَسَو 

َنِم َِکئاقَتُعَو  َِکئاقَلُط  نِم  یْنلَعْجاَو  ِراّنلا ، َنِم  ینِْقتْعَا  َّمُهّللَا 
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دنک يرای  ار  نانآ  هک  ره  و  رادـب ، نمـشد  دراد  ینمـشد  رـس  نانآ  اب  هک  ره  و  رادـب ، تسود  دراد  تسود  ار  نانآ  هک  ره  ایادـخراب 
(1) کینو هدیزگرب  ناگدنب  هک  ره  و  امرف ، يرای 

.امرف راوخ ) و   ) اهنت دراذگ  راوخ ) و   ) اهنت ار  تراکوکین  هشیپاوقت و  و 

يرازیب نانآ  زا  هک  یناـسک  زا  و  نادرگ ، روشحم  ما ) هتفریذـپ  ار  شتیـالو  و   ) مراد تسود  هک  _ي  سک نآ  هارمه  هب  ارم  ادـنوادخ 
ناـیرج مبلق  نطاـب  رد  هک  ار  تناـنم  _ شد هب  تبـسن  ینم  _ شد هنیک و  تیاـیلوا و  هب  تبحم  دوخ )  ) وت و  نادرگ ، مرود  میوـج  یم 

زرمایب و ار  مردا  ردپ و م_ ارم و  _ا  يادـخراب .دـنک (2)  یم  تیافک  ارم  عوضوم  نیا  هب  ترایـسب  ملع  و  یناد ، یم  یبوخ ) هب   ) دراد
نیرترب نانآ  هب  نم  بناج  زا  ایادـخ  ، (3) دنداد شرورپ  هناـنابرهم )  ) یلاـسدرخ رد  ارم  ناـنآ  هک  هنوگ  ناـمه  _ا  من محرت  ود  نآ  رب 
ياهراک تانـسح و  هب  ار  ناشناهانگ  اهاطخ و  ادنوادخ  نک ، ناربج  ار  ناشتامحز  ناربج  لکـش  نیرتهب  اب  و  امرف ، تیانع  ار  شاداپ 

دنتفر نانآ  هک  ییاج  نآ  يو  هب س_ هاگره  ادـنوادخ  ربب ، الاب  ار  نانآ  تاجرد  بتارم و  تان  _ سح نیا  اب  و  ، (4) امرف لیدبت  کین 
دشاب نابرهم  رایسب  فوؤر و  ام  هب  تبسن  هک  هدب  روتسد  گرم ) هتشرف   ) توملا کلم  هب  میدش  هناور 

اب نانآ  ام و  نیب  و  زرمایب ، ار  نانآ  ناـگدرم  هچ )  ) ناگدـنز و هچ ) ، ) اـم ناملـسم  نمؤم و  نارهاوخ  ناردارب و  ماـمت  ارم و  ایادـخراب 
، یتسه اه  یکین  رایتخا ) بحاص  و   ) تسرپرـس اهاعد و  هدـننک  تباجا  وت  نامگ  یب  نک ، رارقرب  لاصتا  دـنویپ و  اه  یکین  تاریخ و 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

یلمع و  هدش ،) هداد  شاداپ  و   ) هد يرازگساپس ش_ یـشالت  راک و  و  هدیزرمآ ، یهانگ  اب  رگم  نکم  نوریب  ایند  نیا  زا  ارم  ادنوادخ 
هیآ 29 زا  اعد  نتم  رد  رُوبَت » نل  ٍهراِجت   » ترابع دریذـپن ) يداسک  و   ) ددرگن هابت  زگره  هک  يدرکلمع ) و   ) تراجت و  هدـش ، هتفریذـپ 

.تسا (5) هدش  سابتقا  رطاف  هروس 

181 ص :

َنمل انَدـْنِع  ْمُـه  َّنِإ  َو  : ﴿ ت __ سا هکراـبم ص  هرو  __ زا س هیآ 47  روآدای  اعد ، یبرع  نتم  رد  راـیخألا » َنیَفطـصملا   » تراـبع - 1
﴾ ِرایْخْألا َْنیَفَطْصْملا 

.تسا هدش  هتفرگ  ءاسن  هکرابم  هروس  هیآ 70  زا  رییغت  یمک  اب  اعد ، نتمرد  ًامِیلَع » َکب  یفَک  و   » ترابع - 2
.تسا ءارسإ  هکرابم  هروس  هیآ 24  زا  یتمسق  شخب ، نیا  رد  اعد  یبرع  ترابع  - 3

، اعد یلصا  هخسن  رد  ًانمض  تسا ، هد  __ هتفرگ ش ناقرف  هکرابم  هرو  __ هیآ 70 س زا  يرصتخم  رییغت  اب  ترابع  نیا  یبرع  نتم  - 4
هداد رییغت  ینثم  ریمـض  هب  فاضم  تروص  هب  يدعب  یلبق و  تارابع  هب  هجوت  اب  یلو  هدمآ ، « مِهتائیَّـس  » هژاو امهتائیَّـس »  » هملک ياج  هب 

.دش
ناـهانگ ایادـخراب  هد ، رارق  شتآ  زا  ناـگتفای  ییاـهر  ناگدــش و  دازآ  هرمز  رد  و  شخب ، ییاـهر  خزود  شتآ  زا  ارم  ایادــخ  - ، 5

.رادب نوصم  هانگ ) زا   ) مرمع هدنامیقاب  رد  ارم  و  زرمایب ، ار  ما  هتشذگ 
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.يرْمُع ْنِم  َیَِقب  امیف  ینْمِصْعاَو  یبُونُذ ، ْنِم  یضَم  ام  یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  ِراّنلا ،

یفَو ِنیــصَْحلا ، َکِـعْرِدَو  َکـِفَنَکَو ، َکـِتَیامِحَو  َکِـظْفِحَو ، َكِزْرِح  یف  یْنلَعْجاَو  اـنیعُمَو ، ارـِـصانَو  اـِظفاحَو  اــِّیلَو  یل  ْنُـک  َّمُـهّللَا 
، هِرَْحن یف  ُهَْدیَک  ْدُدْراَو  َّمُهّللَا  ُهْدِرَاَف ، ٍءوُِسب  ینَدارَا  ْنَم  َّمُهّللَا  .َكاوِس  َدُوبْعَم  الَو  َكُْریَغ ، َهِلا  الَو  َكُؤانَث ، َّلَجَو  َكُراج ، َّزَع  َِکتَءالَک ،

ِهلایِِعب ِهلَْتباَو  هِسْفَِنب ، ُْهلَغْـشاَو  ِءالَْبلا ، ِدْهُِجب  ِهْلبَاَو  ُهَقْزِر ، ْرِّتَقَو  ُهَِرباد ، ْعَْطقاَو  ُهَتَقْأَش  ْلِصْأَتْـساَو  ُهَعْمَج ، ْقِّرَفَو  ُهَلْمَـش ، ْدَِّدبَو  ُهَرْمُع ، ْرَِّتب  َّمُهّللَا 
، ٍرَذَـح یلَع  ُْهنِم  یْنلَعْجاَو  ٌهَِملاظ ، َیِهَو  يرُْقلا  ِلـْهَا  ْنِم  َذُِـخا  ْنَم  َلـْثِم  ُهَْنمَا  ُْهنِم  ْذُـخَو  ُهَمَف ، یّنَع  ِْقبْطَاَو  ُهَّرَـش ، یّنَع  ْفِرْـصاَو  هِدـْلُوَو ،

.یتَرِخاَو َياْینُد  ِْرمَا  ْنِم  ینَّمَهَاام  ینِفْکاَو  ِهینِفْکاَو ، ُهَرْکَمَو ، ُهَْدیَکَو  ُهَّرَش  یّنَع  ْعَفْداَو  َِکتَطایِحَو ، َکِظْفِِحب 

ْرِّسَیَو یْبلَق ، ْرَِّونَو  يرْدَص ، یل  ْحَرْشا  َّمُهّللَا  یْبلَق ، َداسَف  ِْحلْصَاَو  ینْأَش ، ِْحلْـصَاَو  ینِْحلْـصَا ، َّمُهّللَا  ینُمَحْرَی ، ْنَم ال  َّیَلَع  ْطِّلَُـست  َّمُهّللَا ال 
.َدِساْحلا َالَو  َءادْعْالا  َِیب  ْتِمُْشت  الَو  يْرمَا ، یل 
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مکحم هرز  تفطل و  هیاس  تیامح و  تحت  تدوخ و  ظفح  هانپ و  رد  ارم  و  شاب ، مراکددم  روای و  نابهاگن و  تسرپرـس و  ایادخراب 
.هدب رارق  تیرادهگن  تظفاحم و  رد  تدوخ و  تسارح ) )

چیه و  تسین ، وت  زا  ریغ  ییادخ  چیه  و  تسا ، تمظعرپ  الاو و  تشیاتس  انث و  و  تسا ، دنمورین  زیزع و  تسوت  هانپ  رد  هک  نآ  اریز ) )
.درادن دوجو  وت  زج  يدوبعم 

شدیک رکم و  ایادخ  نک ، هدارا  وا  هب  تبسن  ار ) يدب  رـش و  نامه   ) دراد ار  يدب  رـش و  ماجنا )  ) هدارا نم  هب  تبـسن  هک  ره  ادنوادخ 
قرفتم ار  شعمج  و  هدنکارپ ، ار  شتعامج  امرف ، هاتوک ) و   ) عطق ار  شرمع  ایادـخ  نادرگرب ، شدوخ  هاگولگ  هنی و  يوس س_ هب  ار 

راب و تقشم  ییالب  هب  ار  وا  ریگب و  گنت  ار  وا  يزور  و  امرف ، عطق  ار  شلسن  تشپ و  و  نک ، هشیر  ار  شا  هداوناخ  وا و  لصا  و  زاس ،
رود و   ) نادرگرب نم  زا  ار  شرـش  و  زاس ، التبم  راتفرگ و  شدنزرف  لایع و  هب  و  راد ، شلوغـشم  شدوخ  هب  و  نک ، راچد  اسرف  تقاط 

ناشملظ ببـس  هب  هک  اه  نیمزرـس  لها  زا  ساپـسان )  ) يدارفا دننامه  ریگب  وا  زا  ار  شتینما  و  دنبب ، نم  هب  تبـسن  ار  شناهد  و  نک ،)
، زاس رود  نم  زا  ار  شبیرف  گنرین و  وا و  رش  و  راد ، رذح  رب  وا  زا  تتسارح  ظفح و  اب  ارم  (1) و  دش بلس  نانآ  زا  تینما ) و   ) تمعن

.امرف تیافک  هتخاس  دنم  هغدغد  نیگهودنا و  مترخآ  ایند و  روما  زا  هچ  نآ  ره  هب  تبسن  ارم  و  امن ، تیافک  وا  رش )  ) زا ارم  و 

و هدب ) ناماس  رس و  و   ) امن حالصا  ار  متیعضو  نک و  حالصا  ارم  ایادخ  نادرگن ، هریچ  نم  رب  دنک  یمن  محر  ارم  هک  یسک  ایادخراب 
رون هب   ) ار مبلق  و  امرف ) تیانع  ردـص  حرـش  نم  هب  و   ) نادرگ هداشگ  ار  ما  هنیـس  ادـنوادخ  اـمرف ، حالـصا  ار  ملد  یهاـبت ) و   ) یبارخ

.نک ینارون  تدوخ )

.نادرگم داش  مشنزرس  تتامش و  هب  ار  دوسح  نانمشد و  نادرگ و  ناسآ  میارب  ار  مراک  رما و  و 
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، َْتنَا ِّالا  َهِلا  ال  هّللَا ُ،  ای  ُبیُجم ، ای  ُبیرَق ، ای  َكاوِس ، ْنَم  ِلْضَف  ْنَع  َّیَلَع  ْلَّضَفَتَو  َكاوِس ، ٍدَحَا  یِلا  ینْجِوُْحت  الَو  َكانِِغب ، یِننْغَا  َّمُهّللَا 
.َْتنَا ِّالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِا ال  یبُونُذ ، یل  ْرِفْغاَف  یسْفَن ، ُتْمَلَظَو  ًءوُس ، ُْتلِمَع  َكِدْمَِحبَو ، َکَناْحبُس 

ْرِهْظَا َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ، ِلا  ْنِم  ًیـضِِرب  ُهَتَوْعَد  ْرِهْظَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َِمئاـق  ْمِّوَق  َّمُهّللَا  ُهُرِظَْتنَاَو ، ِهب ، ُلُوقَا  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  ُهَلْهَاَو ، َّقَْحلا  ِرِهْظَا  َّمُهّللَا 
ُئِْدُبت َکَّنِاَف  ُهَناوَا ، ْبِّرَقَو  ُهَنْأَش ، ِْحلْصَاَو  ُهَلَمَا ، ْحِْجنَاَو  ُهَتَِبلَط ، ِْغْلبَاَو  ُهَراْصنَا ، ْدُضْعاَو  ُهَشُویُج  ْرُْـصناَو  ُهَجوُرُخ ، ْلِّجَعَو  ُهَمْزَع ، ِّوَقَو  ُهَتَیار ،

.اْملُظَو ارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَعَو ، اطِْسق  اْینُّدلا  ِءَالْما  َّمُهّللَا  ُدوُدَْولا ، ُروُفَْغلا  َْتنَاَو  ُدیُعتَو ،

، ازیزَع ارْصَن  ْمُهْرُْـصناَو  اِهبِراغَمَو ، ِضْرْالا  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک ، َْنیَاَو  اُوناک  ُْثیَح  ْمِهیِطباُرمَو ، ْمُهایارَـسَو  َنینِمْؤُْملا ، َشُویُج  ْرُْـصنا  َّمُهّللَا 
.ْهیَدَی َْنَیب  َنیدَهْشَتْسُْملاَو  هِعاْبتَا ، ْنِم  انلَعْجا  َّمُهّللَا  .اریصَن  اناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ْمَُهلَو  اَنل  ْلَعْجاَو  اریسَی ، اْحتَف  ْمَُهل  ْحَْتفاَو 

اُوفَّرَحَو َکَنید ، اُولََّدب  َنیذَّلا  َنیِملاّظلاَو  َهَمَلَّظلا  ِنَْعلا  َّمُهّللَا 
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ریغ لضف  زا  هدومرف و  لضفت  نم  رب  و  نکم ، مجاتحم  تدوخ  زا  ریغ  يدرف  چیه  هب  و  نک ، زاین  یب  تدوخ  يزاین  یب  اب  ارم  ادنوادخ 
، ادخ يا  نم ،) ياه  هت  _ ساوخ اهزاین و   ) هدـننک تباجا  يا  ندرگ ) گر  زا  شیب  یتح  نم  هب   ) کیدزن يا  نادرگ ، زاین  یب  تدوخ 

هدرک _ل  مع دب  ملوغشم ،)  ) وت ساپ  شیاتس و س_ هب  مناد و  یم  هّزنم  یصقن ) بیع و  ره  زا   ) ار وت  _ت ، سین وت  زج  يدوبعم  چیه 
.دزرمآ یمن  ار  ناهانگ  وت  زج  هب  سک  چیه  ًاعطق  اریز )  ) زرمایب ار  مناهانگ  سپ  ما ، هدومن  ملظ  مدوخ  هب  ما و 

ادنوادخ متسه ، نآ  ققحت )  ) رظتنم قح و  هب  لئاق  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  نادرگ ، بلاغ  نارگید ) رب   ) ار شلها  قح و  ایادخراب 
لآ يدونشخ  يوس  هب  وا  طسوت ) مدرم   ) یناوخارف و  راد ، اپرب  شیناهج ) تضهن  يارب   ) ار ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  لآ  مئاق 

ار شتـضهن  جورخ و  و  شخب ، توق  ار  شا  هدارا  مزع و  و  نادرگ ، راکـشآ ) و   ) زوریپ ار  شمچرپ  ادنوادخ  زاس ، راکـشآ  ار  دمحم 
و ناسرب ، شنامرآ  هتساوخ و  هب  ار  مالسلا  هیلع  شترـضح  و  امرف ، ینابیتشپ  ار  شنارای  نک و  يرای  ار  شنایهاپ  و س_ امرف ، لیجعت 
هب هک ) ارچ  ، ) نادرگ کـیدزن  ار  شتموـکح ) تضهن و   ) نارود و  هدـب ، ناـماس  رـس و  ار  شماـیق  رما  و  شخب ، قـقحت  ار  شیوزرآ 

(1) .يزرورهم تبحم و  اب  رایسب  هدنزرمآ و  رایسب  وت  و  ینادرگ ، یم  زاب  ینک و  یم  زاغآ  وت  یتسار 

.تسا هدش  متس  روج و  زا  رپ  شروهظ ) زا  شیپ   ) هک هنوگ  نامه  امرف ، داد  لدع و  زا  رپ  شتکربرپ ) روهظ  اب   ) ار ایند  ادنوادخ 

قرـشم و ياه  نیمزرـس  زا  یناکم  ره  تیعـضو و  ره  رد  ار  نا  _ شنارادزرم وجگنج و  ياه  هورگ  ناـنمؤم و  ياـهرک  _ شل اـهلاراب 
تدوخ بناج  زا  و  اـمرف ، بیـصن  نا  _ سآ یـشیاشگ  حـتف و  (2) و  هنادـنم تزع  يزوریپ  ار  نانآ  و  اـمرف ، يراـی  دنتـسه  هک  برغم 

رد نادیهش  مالسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  ناوریپ  زا  ار  ام  ایادخراب   (3) .هد رارق  نانآ  ام و  يارب  هدننک  يرای  رایسب  يا  هطلـس  تردق و 
ار تباتک  و  دنداد ، رییغت  ار  وت  نید  هک  ینا  _ سک امرف ، تنعل  ار  نارگمت  ناملاظ و س_ ایادخ  .نادرگب  شیور  شیپ  باکر و 
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ْنَع ْمُهْوَفَنَو  ْمُهَّقَح ، اُوبَـصَغَو  ْمِْهیَلَع ، اوُّدَـعَتَو  اُوَلتاـقَو ، َکِِّیبـَن  ِْتَیب  ِلـْهَا  یلَع  اوُمَلَظَو  َراـثْالا ، اوُسَرَدَو  َکِِّیبـَن ، َهَّنُـس  اوُرَّیَغَو  َکـَباتِک 
.ِهَرَجَْفلا ِهَرَفَْکلا  ِبِذَْکلاَو ، ِروُّزلا  ِلْهَاَو  َنیثِکاّنلاَو ، َنیقِراْملاَو  َنیطِساْقلاَو  َنیِعباّتلاَو ، َنیغاّطلا  َنِم  ْمِِهناطْوَا ، ْنَع  ْمُهوُجَعْزَاَو  ْمِِهناْدُلب 

.اقْرُز َمَّنَهَج  یِلا  ْمُهْرُشْحاَو  ْمُهَتَعیشَو ، ْمِهیّبُِحمَو  ْمُهَناوْعَاَو ، ْمَُهباحْصَاَو ، ْمُهَشُویُجَو ، ْمُهَعاْبتَا ، ْنَْعلا  َّمُهّللَا 

، َِکتایا َنوُدَـحْچَیَو  َکِمَِعن ، یف  َنُوبَّلَقَتَی  ْمُهَّنِاَف  َنیِقفانُْملا ، َنِم  ْمُهَعَراض  ْنَمَو  َنیکِرْـشُْملا ، َعیمَجَو  ِباـتِْکلا ، ِلـْهَا  َهَرَفَک  ْبِّذَـع  َّمُهّللَا 
.اریبَک اُّولُع  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  اّمَع  َْتَیلاعَتَو  َکَناْحبُس  َْتنَا ، ِّالا  َهِلا  ال  اهِلا ، َکَعَم  َنوُعْدَیَو  َكَدوُدُح ، َنوُّدَعَتَیَو  َکَلُسُر ، َنُوبِّذَُکیَو 

ِءوُسَو ِءادـْعْالا ، ِهَتامَـشَو  ِءاـضَْقلا ، ِءوُـسَو  ِءاـقَّشلا ، ِكَرَدَو  ِءاـیِّرلاَو ، ِقاـفِّنلاَو ، ِقاـقِّشلاَو  ِكْرِّشلاَو ، ِّکَّشلا  َنِم  َکـِب  ُذوُـعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
.ِبَلَْقنُْملا
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هیلع و هللا  لص  تربمایپ  تیب  لها  رب  و  دندرب ، نیب  زا  ار  تنس ) نآ   ) راثآ و  دندومن ، نوگرگد  ار  تربمایپ  تنس  و  دندومن ، فیرحت 
زا ار  نانآ  و  دندرک ، بصغ  ار  نا  _ شقح و  دندومن ، يدعت  نانآ  میرح )  ) هب هدیگنج و  نانآ  اب  و  ، (1) دنتشاد اور  مت  ملسو س_ لآ 

لـسن زا   ) هک یناسک  و  ادـخ ) لوسر  ادـخ و  ربارب  رد   ) ناشکرـس هلمج  زا  دـندنار ، نوریب  ناشهاگداز  زا  دـیعبت و  ناـشیاه  نیمزرس 
و نانکش ،) نامیپ   ) نیثکان و  نید ) زا  ناگدنوش  جراخ   ) نیقرام و  روز ) رز و  باحـصا   ) نیطـساق و  دندش ، نانآ  يور  هلابند  يدعب )

.دننارجاف نارفاک و  اه ) هورگ  نیا  همه  هک   ) غورد بیرف و  لها 

هب تمایق  رد   ) ار نانآ  نک و  تنعل  ار  نانآ  ياهور  هلابند  نارادـت و  _ سود ناروای و  نارای و  نایهاپ و  نانآ و س_ ناوریپ  ادـنوادخ 
.(2) نادرگ روشحم  منهج  يوس  هب  مشچ  دوبک  یناروک  تروص )

هطوغ وت  ياهتمعن  رد  نانآ  نا  _ مگ یب  اریز  امرف ، باذع  دننانآ  هیب  هک ش_ ار  ناقفانم  ناکرـشم و  مامت  باتک و  لها  نارفاک  ایادخ 
هب و  هدومن ، زواجت  وت  ماکحا ) تاروتـسد و   ) دودح زا  و  دننک ، یم  بیذکت  ار  تناگداتـسرف  هدومن و  راکنا  ار  وت  تایآ  یلو  دـنرو 

رتالاو و رایـسب  یهزنم و  كاپ و  وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  هک ) تسا  نیا  تقیقح  اـما   ) .دـنناوخ یم  ارف  ار  رگید  يدوبعم  وت  هارمه 
(3) (. دندقتعم و   ) دنیوگ یم  ناراکهانگ  نارگمتس و  هک  هچ  نآ  زا  يرتالاب 

دب ردق  اضق و  یتخبدب و  تاعبت ) و   ) قمع ییورود و  _ا و  ير قافن و  و  قح ) زا   ) ییادج كر و  دـیدرت و ش_ زا ش_ك و  اهلاراب 
.مرب یم  هانپ  وت  هب  دب  تبقاع  ماجرف و  نانآ و  شنزرس  منانمشد و  ند  داش ش_ و 
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ِلوُِطب ینْعِّتَمَو  یقْزِر ، یف  ْعِسْوَاَو  یلَجَا ، یف  ْحَْسفا  َّمُهّللَا  َنیمِحاّرلا ، َمَحْرَا  ای  ْمِِهب  ینْقِْحلَاَو  َنیِحلاّصلا ، َنِم  َْتلَّبَقَت  امَک  یّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهّللَا 
.َرَْکنُْملاَو َءاشْحَْفلاَو  َءوُّسلا  یِّنَع  ْفِرْصاَو  َکِمارَح ، ْنَع  َِکلالَِحب  یِننْغَاَو  ٍعِساو ، ٍقْزِرَو  ِهَمْعِّنلا ، ِمامَتَو  ِّزِْعلا ، ِماوَدَو  ِءاقَْبلا ،

َّمُهّللَا .َِکناوْضِرَو  َِکتَْفأَرَو  ، َِکتَمْحَر  َ َكِْوفَع  ِ ََّیل  َ ْدُج ، َ َِکلْدَِعب ینْذِـخاُؤت  و ال  ُُهلْهَا ، اَنَا  ام  یب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْهَا ، َْتنَا  ام  یب  ْلَْعفا  َّمُهّللَا 
الَو َنّیلاض  الَو  َنیـِسیا ، الَو  َنیمِرُْجم ، الَو  َنیموُرْحَم ، َو ال  َنیِطناْقلا ، َنِم  یْنلَعَْجت  ـالَو  یئاـجَر ، ْعَطْقَت  ـالَو  َنیِبئاـخ ، اـنَّدَُرت  ـال  َكَْوفَع ،

.ِمالَّسلا َراد  َكَراد  اِنب  ِْنئْمَطَو  َباقِْعلا ، اَّنِما  َنیبوُضْغَم ، الَو  َنیدوُرْطَم ، َو ال  َنیّلِضُم ،

، اهیجَو ْمِِهب  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا  ْمِِهب ، َْکَیِلا  ُهَّجََوتَاَو  ْمِِهب ، َْکَیِلا  ُبَّرَقَتَاَو  ْمِِهب ، َْکَیِلا  ُعَّفَـشَتَاَو  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَو  ٍدَّمَحُِمب  َکـَْیِلا  ُلَّسََوتَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
اْینُّدلا ِیف  ِهَمْعِّنلا  َمامَتَو  ِهَِبقاْعلا ، َنْسُح  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  .ْمِِهب  ینْعَفْشاَو  ْمِِهب ، ینْمَحْراَو  ْمِِهب ، یتائِّیَس  ْنَع  ْزَواَجتَو  ْمِِهب ، یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا 

، ِهَرِخْالاَو
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يا زاس  قحلم  ناشیا  هب  ارم  یتفریذـپ و  تحلاص  ناگدـنب  زا  هک  هنوگ  نامه  ریذـپب  نم  زا  ار ) مبوخ  لامعا  اـهاعد و  نیا   ) ایادـخراب
ماود و یگدـنز و  ندوب  ینالوط  هب  ارم  و  اـمرف ، هدرتسگ  داـیز و  ار  مقزر  خارف و  ار  مرمع  تدـم  ایادـخراب  .ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم 
رـش و نادرگ و  زاین  یب  تمارح  زا  ارم  تلالح  قزر )  ) اب و  زاس ، دـنم  هرهب  هدرتسگ  يزور  و  تمعن ، ندوب  لـماک  تزع و  يرادـیاپ 

.نک رود  نم  زا  ار  تسیاشان  لمع  یتشز و  يدب و 

تلدـع اـب  ارم  و  هدـن ، ماـجنا  مدروم  رد  منآ  لـها  نم  هک  ار  هچنآ  و  هدـب ، ماـجنا  مدروم  رد  ینآ  لـها  دوخ  هک  ار  هچ  نآ  ادـنوادخ 
.امرف تیانع  نم  هب  تمرک  دوج و  اب  ار  تیدونشخ  تفأر و  تمحر و  ششخب و  وفع و  و  امرفم ، هذخاؤم 

رد ارمو  نکن ، عطق  تهاگرد ) زا   ) ار مدـیما  و  نادرگم ، سویأم  تفطل ) زا   ) ار اـم  نیا ) رباـنب  ، ) مبلط یم  ار  تشـشخب  وفع و  ایادـخ 
ار ام  هدم ، رارق  ناگدش  بضغ  ناگدش و  هدنار  ناگدننک و  هارمگ  ناهارمگ و  ناسویأم و  نامرجم و  نامورحم و  نادـیمون و  هرمز 

.نادرگ نکاس  شمارآ _  نما و  هناخ  تا _  هناخ  رد  ار  ام  و  رادب ، ناما  رد  تازاجم  زا 

هب ار  نانآ  موش و  یم  لسوتم  وت  هاگرد )  ) هب نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) شکاپ نادناخ  دمحم و  هطـساو  هب  نم  نیقی  هب  ادنوادخ 
يور تهاگرد  هب  نانآ  هلیـسو  هب  و  میوج ، یم  بّرقت  وت  يوس  هب  ناشکرابم  دوجو  هطـساو  هب  و  منادرگ ، یم  دوخ  عیفـش  تهاگرد 

مناهانگ اه و  يدـب  زا  و  زرمایب ، ارم  ناـشدوجو  تکرب  هب  و  زاـس ، دـنموربآ  تهاـگرد  رد  ناـنآ  هطـساو  هب  ارم  ادـنوادخ  .مروآ  یم 
.نادرگ نانآ  هارمه  نیرق و  ارم  و  نک ، محر  نم  هب  نانآ  رطاخ  هب  و  رذگرد ،

لماک تمعن  وکین و  تبقاع  ماجرف و  وت  زا  ادنوادخ 
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ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا 

ْنِم انَّمَهَا  ام  انِفْکاَو  اْنیَلَع ، ْنُکَت  الَو  اَنل  ْنُکَو  انْدِشْرَاَو ، انِدـْهاَو ، انْدِّدَـسَو ، انْعِّفَرَو  انْمِّنَغَو ، اِنفاعَو ، اْنیَلَع ، ُْبتَو  انْمَحْراَو ، اَنل ، ْرِفْغا  َّمُهّللَا 
، َِکلْـضَف ْنِم  انْدِزَو  َْکلَاْسَن ، َْمل  امَو  اْنلَاَس  ام  اِنتاَو  ِطارِّصلا ، ِءاوَس  یِلا  انِدـْهاَو  ، انْعَـضَت الَو  انِْکلُْهت ، الَو  انَّلُِـضت ، الَو  اِنتَرِخاَو ، اـناْینُد  ِْرمَا 

ِْهَیِلا ُبُوتَاَو  ّیبَر ،   َ هّللا ُرِفْغَتْسَا  ِراّنلا ، َباذَع  اِنقَو  ًهَنَسَح ، ِهَرِخْالا  ِیفَو  ًهَنَسَح ، اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبَر  هّللَا ُ،  ای  ُناّنَْملا  َْتن  َکَّنِا َا 

.ُمَرْک ْالا  ُّزَعْالا  َْتنَا  َکَّنِا  ُمَْلعَت ، اّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو ، ْرِفْغا ،

رجفلا هلفان  دعب  _10

ِّرَـش ْنِم    ِ هّللِاب ُذوُعَاَو  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِهَقَـسَف  ِّرَـش  ْنِم    ِ هّللِاب ُذوُعَاَو  ِنیتَْملا ،   ِ هّللا ِْلبَِحبَو  اَهل ، َماصِْفنا  یثَّلا َال  یَْقتُْولا  ِهَوْرُْعلاـِب  ُکِسْمَتْـسَا 
.ِْسنْالاَو ِّنِْجلا  ِهَقَسَف 

هماقإلاو ناذألا  نیب  _11

 : لوقی ّمث  ینمیلا  هلجرب  هوطخ  هلبقلا  هاجت  وطخی  درفنملا 
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.ییاناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وت  یتسار  هب 

هدرب الاب  ار  ام  و  هد ، تمینغ  شخب و  تیفاع  ار  ام  و  درگزاب ،) ام  يوس  هب  و   ) ریذپب ار  نام  هبوت  و  نک ، محر  زرمایب و  ار  ام  ایادخراب 
ایند و روما  هب  تبـسن  ار  ام  و  شابن ، ام  ررـض  هب  شاب و  ام  دوس  هب  و  امرف ، ییامنهار  تیادـه و  ار  اـم  و  نک ، راوتـسا  قح ) هار  رد   ) و

هیامورف ریقح و  و  امرفن ، دوبان  و  نکم ، هارمگ  ار  ام  زگره )  ) و امرف ، تیافک  هتخاس  نیگهودـنا  دـنم و  هغدـغد  ار  اـم  هک  ناـمترخآ 
.زاسم

زا و  امرف ، تیانع  ام  هب  میت  _ ساوخن ار  هچ  نآ  میت و  _ ساوخ وت  زا  هک  ار  هچ  نآ  _ا،(1) و  مرف تیاده  حیحص  هار  يوس  هب  ار  ام  و 
یکین ترخآ  رد  یکین و  ایند  رد  اراگدرورپ  ادخ ، يا  یشخب  تمعن  رایسب  تدوخ  وت  یت  _ سار هب  اریز ) ، ) ازفیب نامتمعن  رب  تلـضف 

شهاـگرد هب  مهاوخ و  یم  شزرمآ  مراـگدرورپ _  دـنوادخ _  زا   (2) .رادـب نوصم  خزود  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  امرف و  اطع  اـم  هب 
ًاعطق هک ) ارچ  ، ) رذـگرد یناد  یم  نامناهانگ ) _ت و  شز لامعا  زا   ) هچنآ ره  زا  و  نک ، محر  و  زرماـیب ، ادـنوادخ )  ) .منک یم  هبوت 

.ینیرت یمارگ  نیرتزیزع و  تدوخ  وت 

حبص هلفان  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهد : ياعد 

ناقساف زش  زا  و  منز ، یم  گنچ  دنوادخ  مکحتسم  نامسیر  هب  (3) و  درادن یگت  _ سسگ چیه  هک  یهلا  زیوآ  تسد  نیرت  مکحم  هب 
.مرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  سنا  نج و  ناراکدب  ناقساف و  رش  زا  نینچ ) مه  و (  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  مجع  برع و  ناراکدب  و 

هماقا ناذا و  نیب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدزای : ياعد 

ياپ اب  هماقا ) ناذا و  نیب   ) دناوخ یم  زامن  يدارف  تروص  هب  هک  یصخ  ش_ دندومرف ): هک  هد  تیاور ش_ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
: دیوگب هتشاذگ و  ولج  هب  ماگ  کی  شت  _ سار
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هرقب هکراـبم  هرو  __ هیآ 256 س زا  رییغت  یکدـنا  اـب  اـَهل » َماـصِْفنا  ـال  یتـلّا  یَْقثُوْلا  ِهَوْر  __ ُعلاـب ُك  __ ِسْمَتْـسا  » ترا __ بع - 3
.تسا هدش  سابتقا 
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ِیف اهیجَو  ْمِِهب  یْنلَعْجاَو  ٍدِّمَُحم ، ِلا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  .ُهَّجََوتَاَو  ُحِْجنَتْسَا  ِهلاو -  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ٍدَّمَحُِمبَو -  ُِحتْفَتْـسَا ،   ِ هّللِاب
.َنیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِهَرِخْالاَواْینُّدلا ،

تاریبکتلا دعب  _12

َكِدْمَِحبَو َکَناْحبُـس  َْتنَا ، ِّالا  َهِلا  ال  ُنیبُْملا ، ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  َْتنَا  َّمُهّللَا  لوقت : ّمث  تاریبکت  ثالث  هّجوتلا  عم  ّربک  ّمث  هالـصلا ، حتتفا  ّمث 
.َْتنَا ِّالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِا ال  یل ، ْرِفْغاَف  یسْفَن ، ُتْمَلَظَو  ًءوُس ، ُْتلِمَع 

، َْکیَْدبَع ُْنباَو  َكُْدبَع  َْتیَدَه ، ْنَم  ُّيِدْهَْملاَو  َْکَیِلا ، َْسَیل  ُّرَّشلاَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ُْریَْخلاَو  َْکیَدْعَـسَو ، َْکیََّبل  لوقتو :  نیتریبکت  ّربکت  َُّمث 
.َْکَیِلا ِّالا  َْکنِم  َّرَفَم  الَو  یْجنَم  الَو  َأَْجلَم  ال  َْکَیِلاَو ، ََکلَو  َِکبَو  َْکنِم  َْکیَدَی ، َْنَیب 

.ِمارَْحلاَو ِّلِْحلاَو  ِماقَْملاَو ، ِنْکُّرلاَو  ِمارَْحلا ، ِْتیَْبلا  َّبَر  َکَناْحبُس  َْتَیلاعَتَو ، َتْکَرابَت  َْکیَنانَحَو ، َکَناْحبُس 
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يزوریپ و داب _  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  دـمحم _  تکرب  هب  و  منک ، یم  زاغآ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تناعتـسا  اـب 
تکرب هب  و  تسرف ، تـمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  .مروآ  یم  يور  ادـخ ) هاـگرد  هـب   ) مـبلط و یم  ار  تیقفوـم 

.نادرگ تهاگرد  ناکیدزن  زا  دنموربآ و  تدوخ ) دزن   ) ترخآ ایند و  رد  ارم  ناشدوجو 

زامن هیحاتتفا  تاریبکت  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدزاود : ياعد 

: وگب سپس  وگب ، ریبکت  هس  بلق  روضح  هجوت و  اب  و  نک ، زاغآ  ار  زامن  سپس  دندومرف ): هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
مناد و یم  اّربم  هّزنم و  یـصقن ) بیع و  ره  زا   ) ار وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  چیه  يرگنـشور ، راکـشآ و  قح  ياورنامرف  وت  ایادخراب 

یـسک وت  زج  نامگ  یب  اریز ) ، ) زرمایب ارم  سپ  ما ، هدومن  ملظ  نتـشیوخ  هب  ما و  هدرک  لمع  دـب  ملوغـشم . )  ) تساپـس شیاتـس و  هب 
.دزرمآ یمن  ار  ناهانگ 

ریخ و و  مناـسر ، یم  يراـی  ار ) نآ  ماـجنا   ) ًاررکم منک و  یم  تباـجا  ًاررکم  ار ) تناـمرف  : ) ییوـگ یم  هتفگ و  ریبـکت  راـبود  سپس 
تا و هدنب  .يدرک  تیاده  وت  هک  تسا  یـسک  نآ  هدش  تیاده  و  درادـن ، هار  وت  يوس  هب  يدـب  رـش و  و  تسوت ، هاگـشیپ  رد  تکرب 
( شتدابع دوجو و  رسارس   ) وت و تیانع ) لیذ   ) هب شتناعتسا )  ) وت و زا  شدوجو ) ، ) تسا هداتسیا )  ) تهاگشیپ رد  تا  هدنب  ود  دنزرف 

يوس هب  رگم  تسین  وت  تردق ) مشخ و   ) زا يزیرگ  چـیه  تاجن و  چـیه  هانپ و  چـیه  تسوت ، يوس  هب  شتکرح ) ریـس و   ) وت و يارب 
_ت سا لاوز  یب  تکربرپ و  تتاذ  مراتساوخ ،)  ) ار تررکم  ینابرهم  مناد و  یم  هّزنم  كاپ و  یصقن ) بیع و  ره  زا   ) ار وت  تدوخ ،

تمرحرپ هناخ   ) مارحلا هللا  تیب  راـیتخا ) بحاـص  و   ) راـگدرورپ يا  یهّزنم  كاـپ و  يرتـالاو ، رترب و  دـیآ ) ناـمگ  هب  هچ  نآ  زا   ) و
(. مارحا هقطنم   ) مارح و  مارحا ) هقطنم  زا  جراخ  هقطنم   ) ّلح و  ماقم ، نکر و  و  هبعک ،)
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ِریمَا ِهَیالِو  َو  ٍدَّمَُحم ، ِنید  َو  َمیهاربِا ،  ِهَِّلم  یلَع  اـفینَح -  َنیـضَرْالا ، ِتاومَّسلا َو  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  لوقتو :  نیتریبکت  ّربکت  مث 
ِّبَر   ِ هّلل یتامَمَو  َيایْحَمَو  یکُُـسنَو  یتالَـص  َّنِا  َنیکِرْـشُْملا ، َنِم  اَنَا  اـمَو  اِملْـسُم  ْمِْهیَلَع -    ِ هّللا ُتاوَلَـص  ٍبلاـط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمْؤُْملا 

ِناْطیَّشلا َنِم  ِمیلَْعلا  ِعیمَّسلا    ِ هّللِاب ُذوُعَا  َكاوِس ، َدُوبْعَم  الَو  َكُْریَغ  َهِلا  ال  َنیِملْـسُْملا ، َنِم  اَنَاَو  ُتِْرُما  َِکلذـِبَو  َُهل ، َکیرَـش  ال  َنیَملاْعلا ،
 . ِمیجَّرلا

ثونقلا یف  _13

امَو ِْعبَّسلا  َنیضَرْالا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  َکَناْحبُـس  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ال  ُمیرَکلا ، ُمیلَْحلا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ال    ُ هّللا َْتنَا  َّمُهّللَا 
ِعیمَِجلَو َّيَدـِلاِولَو  یل  ْرِفْغاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ٌءْیَـش ، هـِْلتِمَک  َْسَیل  هـّللَا ُ،  اـی  ِمـیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَرَو  َّنُـهَْنَیب ، اـمَو  َّنِـهیف ،

.ُمَرْکْالا ُّلَجْالا  ُّزَعْالا  َْتنَا  َکَّنِا  ُمَْلعَت ، اّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا ، ِّبَر  (. 8) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنینِمْؤُْملا 
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رد دیرفآ  ار  اه  نیمز  اه و  نامسآ  هک  منادرگ  یم  ادخ  يو  هب س_ ار  شیوخ  دوجو ) و   ) هرهچ ییوگ : یم  هتفگ و  ریبکت  ود  سپس 
 _ بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  تیالو  ملسو و  لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  نید  مالسلا و  هیلع  میهاربا  نییآ  رب  ارگ _ قح  هک  یلاح 

تادابع زامن و  نامگ  یب  . (1) متسین ناکرشم  زا  زگره )  ) متـسه و ادخ ) رما   ) میلـست و ) _ ) داب نانآ  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  هک 
نیمه هب  و  درادـن ، دوجو  شیارب  یکیرـش  چـیه  _ت ، سا ناـیناهج  اـه و  ناـهج  راـگدرورپ  دـنوادخ  يارب  مگرم  یگدـنز و  نم و 

زج يدوبعم  چیه  تسین و  وت  ریغ  ییادخ  چیه  . (2) متسه ناگدش ) میلست  و   ) نانامل _ سم زا  نم  ما و  هدش  رومأم  رادرک ) داقتعا و  )
.مرب (3) یم  هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  رش )  ) زا اناد  رایسب  ياونش  رایسب  دنوادخ  هب  درادن ، دوجو  وت 

تونق رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدزیس : ياعد 

( هک  ) _ت سین وت  زج  يدوبعم  چـیه  يراوگرزب ، و  شنمگرزب ) و   ) رابدرب تسین ، وت  زج  يدوبعم  چـیه  هک  يدـنوادخ  وت  ایادـخراب 
نیمز ه_يا راگدرورپ  هناگ و  تفه  ياه  نام  _ سآ رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ یهّزنم  كاـپ و  وت  یگرزب ، رایـسب  هبترم و  دـنلب 

.میظع شرع  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ تساه و  نآ  نیب  هچ  نآره  تساه و  نآ  رد  هچ  نآره  و  هناگ ، تفه 

نادرم و مامت  منیدلاو و  ارم و  و  تسرف ، تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تسین ، وا  دـننامه  يزیچ  چـیه  هک )  ) دـنوادخ يا 
هچ نآ  زا  نک و  محر  زرمایب و  ارم )  ) اراـگدرورپ _ي(5) ، ياناوت رایـسب  يزیچ  ره  رب  وت  نامگ  یب  هک ) ، ) (4) زرمایب ار  نامیااب  نانز 

.ینیرت یمارگ  نیرت و  میظع  نیرتزیزع ، تدوخ  وت  یتسار  هب  اریز ) ، ) رذگرد یناد  یم  مناهانگ ) زا   ) هک
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هد __ هتفرگ ش ماـعنا  هرو  __ هیآ 79 س زا  يرییغت  كدـنا  اـب  نآ ، ط  __ سو هضرتـعم  تراـبع  نودـب  تراـبع  نیا  یبرع  نتم  - 1
تسا

تسا هدش  سابتقا  ماعنا  هکرابم  هروس  تایآ 162و 163  زا  يرصتخم  رییغت  اب  ریخا  تارابع  یبرع  نتم  - 2
يروتـسد هب  ندرک  لـمع  تقیقح  رد  اـعد ، نمـض  رد  میجرلا »  ّ َ ناـطی __ شلا  ّ َ نم ِمیلعلا  ِعیم  __ سلا  ّ َ ِهللااـب ُذوعأ  » تراـبع رکذ  - 3

.تسا هدش  هداد  تلصف  هکرابم  هروس  فارعا و 36  هکرابم  هروس  تایآ 200  رد  هک  تسا 
.تسا هدش  هتشادرب  حون  هکرابم  هروس  ینایاپ  هیآ  زا  یتارییغت  اب  ترابع ، نیا  یبرع  نتم  - 4

.تسا هدمآ  رداق » کلذ  یلع  کنّإ   » ترابع نتم ، ریخا  ترابع  ياج  هب  رگید  يا  هخسن  رد  - 5
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نیدیعلا هالص  تونق  یف  _14

، ِتوُرَبَْجلاَو ِدوُْجلا  َلْهَاَو  ِهَمَظَْعلاَو ، ِءایِْربِْکلا  َلْهَا  َْتنَا  مُهّللَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنَاَو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  هّللا ُ،  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا 
ِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  ٍدَّمَحُِملَو  ادـیع ، َنیِملْـسُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِمْوَْیلا  اَذـه  یف  َُکلَاْسَا  ِهَمْحَّرلاَو ، يْوقَّتلا  َلـْهَاَو  ِهَرِفْغَْملاَو ، ِْوفَْعلا  َلـْهَاَو 

ْنَا ِهلاَو ، ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهَْتلَّضَفَو  ُهَتْمَّظَعَو  ُهَْتمَّرَکَو  ُهَْتفَّرَـش  يذَّلا  ِمْوَْیلا  اَذِهب  َُکلَاْسَاَو  ِهلا ، یلَعَو  ِْهیَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ادیزَمَو ، ارْخُذ 
.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ِتاوَعَّدلا ، ُبیُجم  َکَّنِا  ِتاْومْالاَو ، ْمُْهنِم  ِءایْحْالا  ِتاِملْسُْملاَو ، َنیِملْسُْملاَو  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنینِمْؤُْملا  ِعیمَِجلَو  یل  َرِفْغَت 

فوسکلا هالص  تونق  یف  _15

، ِساـّنلا َنِم  ٌریثَـکَو  ُّباوَّدـلاَو  ُرَجَّشلاَو  ُلاـبِْجلاَو  ُموُـجُّنلاَو  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلاَو  ِضْرَـالا  ِیف  ْنَمَو  ِتاوـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی    َ هّللا َّنِا  »...
(9 «) ....ُباذَْعلا ِْهیَلَع  َّقَح  ٌریثَکَو 
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نابرق رطف و  دیع  زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدراهچ : ياعد 

ملسو لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  هک  نیا  و  درادن ، یکیرـش  چیه  تساتکی و  هک )  ) تسین دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهش 
ششخب و لها  و  یتردق ، توربج و  دوج و  لها  و  یتمظع ، و  یگرزب ) و   ) ءایربک هتـسیاش  لها و  وت  اهلاراب  .تسوا  هداتـسرف  هدنب و 

دمحم يارب  ار ) نآ   ) يدنادرگ و ناناملسم  يارب  يدیع  ار  نآ  هک  كرابم )  ) زور نیا  رد   (1) .یتسه تمحر  اوقت و  لها  و  شزرمآ ،
وا و رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يداد ، رارق  ینوزف  تکرب و  هیام  هریخذ و  داب _ شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  _ 

.یتسرف تمحر  دورد و  شکاپ )  ) نادناخ رب 

هک دمحم _  تکرب  هب  يداد  يرترب  مایا ) ریاس  رب   ) هداد و تمظع  هتشاد و  یمارگ  هدی و  _ شخب تفارـش  ار  نآ  هک  زورما  قح  هب  و 
نیقی هب  يزرمایب ، ار  نانآ  ناگدرم  ناگدنز و  ناملـسم ، نمؤم و  نانز  نادرم و  یگمه  ارم و  هک  داب _ شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ییاه ، شیاین  اهاعد و  هدننک  تباجا  وت 

فوسک زامن  تونق  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدزناپ : ياعد 

ناتخرد و اه و  هوک  ناگرات و  هام و س_ دیشروخ و  تسا و  نیمز  رد  هک  نآره  اه و  نامسآ  رد  هک  نآ  ره  دنوادخ  نامگ  یب  )... 
(2)( ...تسا هدش  تباث  هتفای و  ققحت  اه  نآ  رب  باذع  مدرم ) زا   ) يرایسب و  دننک ، یم  هدجس  شیارب  مدرم  زا  يرایسب  ناگدنبنج و 
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َلَعَف اِمب  انْذِخاُؤت  الَو  َِکبَضَِغب ، انِْکلُْهت  الَو  َکِطَخَِـسب ، اْنیَلَع  ْطِخُْـست  الَو  َِکباذَِعب  اْنبِّذَُعت  َّمُهّللَا ال  ٍدِّمَُحم ، ِلاَو  ٍدِّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
.ِلْوَّْطلاَو ِّنَْملا  اَذ  ای  َءالَْبلا ، اَّنَع  ْفِرْصاَو  اَنل ، ْرِفْغاَو  اّنع ، ُفْعاَو  اّنِم ، ُءاهَفُّسلا 

عوکرلا یف  _16

، يرََصبَو یعْمَسَو  یْبلَق  ََکل  َعَشَخ  ّیبَر ، َْتنَا  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُتْمَلْسَا  ََکلَو  ُتْمَـصَتْعا ، َِکبَو  ُْتعَـشَخ ، ََکلَو  ُْتعَکَر ، ََکل  َّمُهّللَا 
، ٍِربْکَتْسُم الَو  ٍفِْکنَتْـسُم  َْریَغ  یّنِم ، ُضْرْالا  ِتَّلقَا  امَو  یحِراوَج ، ُعیمَجَو  یماظِعَو ، یبَصَعَو  یمَدَو  یمَْحلَو ، یُّخمَو  يرََـشبَو ، يْرعَـشَو 

.ُتِْرُما َِکلِذبَو  َُهل ، َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ، ِّبَر    ِ هّلل

( لضفأ وهف  اعست  وأ  اعبس  وأ  اسمخ  وا  تاّرم ، ثالث   ) .هِدْمَِحبَو ِمیظَْعلا  َیِّبَر  َناْحبُس 

هعمجلا هلیل  برغملا  لفاون  نم  هدجسلا  رخآ  یف  _17

: دجاس تنأو  برغملا ، لفاون  نم  هدجسلا  رخآ  یف  لق  هتلیل  یفف  هعمجلا ، موی  رضح  اذإف 

198 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


اب و  ریگم ، مشخ  ام  رب  تمـشخ  اب  امرفم و  باذع  تباذع  هب  ار  ام  ادنوادخ  تسرف ، تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ 
نک وفع  ار  ام  و  ، (1) امرفم تازاجم  هذخاؤم و  ار  ام  دنداد  ماجنا  ام  ناهیفـس  نانادان و  هچنآ  رطاخ  هب  و  نکن ، كاله  ار  ام  تبـضغ 

(. لضفت و   ) ناسحا تمعن و  فطل و )  ) بحاص يا  نادرگب ، ام  زا  ار  الب  و  زرمایب ، و 

عوکر رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدزناش : ياعد 

ار دوخ  وت  يارب  اهنت  و  میوج ، یم  هانپ  وت  هب  طقف  و  ما ، هدـیزرو  ینتورف  عوشخ و  وت  يارب  اهنت  و  مدرک ، عوکر  وت  يارب  طقف  اهلاراب 
و نم ، _م  شچ شوگ و  لد و  ینم ، رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ وت  اریز ) ، ) ما هدرک  دامتعا  هیکت و  وت  رب  طقف  و  ما ، هدرک  میلـست 

هتفرگرب رد  نم  زا  نیمز  هک  هچ  نآ  محراوج و  اضعا و  مامت  و  میاـه ، ناوختـسا  بصع و  نوخ و  تشوگ و  و  مزغم ، تسوپ و  وم و 
عانتما تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  ادخ  ربارب  رد  عوشخ ) نیا  زا   ) هک یلاح  رد  تسا ، نتورف  عشاخ و  تربارب ) رد  و   ) وت يارب  تسا 

.ما هدش  رومأم  راک )  ) نیمه هب  نم  تسین و  وا  يارب  یکیرش  اتمه و  چیه  .دزرو  یمن  ربکت  هدومنن و 

: تسا رتهب  رارکت  نیا  هک  وگب  ار  رکذ  نیا  راب  هن  ای  تفه  ای  جنپ  ای  راب  هس  سپس 

(. ملوغشم  ) وا ساپس  شیاتس و  هب  مناد و  یم  هّزنم  یصقن ) _ب و  یع ره  زا   ) ار مگرزب  رای  _ سب رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ

هعمج بش  رد  برغم  زامن  ياه  هلفان  هدجس  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدفه : ياعد 

هلفان زا  کی  ره  هدجـس  رخآ  رد  نآ  بش  رد  دـمآ ، هعمج  زور  هاگره  سپ  دـندومرف ): هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  )
: وگب يا  هدجس  رد  هک  یلاح  رد  برغم و  زامن  ياه 
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.َمیظَْعلا َِیْبنَذ  یل  َرِفْغَتَو  ِهلاَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  ِمیدَْقلا ، َِکناْطلُسَو  ِمیظَْعلا ، َکِمْسِاب  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

هالصلا بیقعت  یف  _18

: لق ّمث  کیدی  عفراف  لاوزلا ، هالص  نم  تغرف  اذإف 

َِکئاـِیْبنَاَو َکـِتَِکئالَِمب  َکـَْیِلا  ُبَّرَقَتَاَو  َکـِلوُسَرَو ) َكِدـْبَع  ٍدَّمَحُِمب   ) َکـَْیِلا ُبَّرَقَتَاَو  َکـِمَرَکَو ، َكِدوُِـجب  َکـَْیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
، یِجئاوَح َیِـضْقَتَو  یبُونُذ ، َرِفْغَتَو  یتَرْوَع ، َُرتْسَتَو  یتَْرثَع ، َلیُقت  ْنَا  َُکلَاْسَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَاْسَاَو  َِکلُـسُرَو ،

.ینُعَسَی َكَْوفَعَو  َكَدوُج  َّنِاَف  یلاِعف ، ِحیبَِقب  یَنبِّذَُعت  الَو 

: كدوجس یف  لوقتو  ادجاس ، ّرخت  ّمث 

یب .َنیعَمْجَا  ِساـّنلا  َنِمَو  یُّماَو  یبَا  ْنِم  یل  ٌْریَخ  َْتنَا  .یْنقُزْراَـف  يدِّیَـسَو  َيـالْوَم  َْتنَا  َنیمِحاّرلا ، َمَـحْرَا  اـی  ِهَرِفْغَْملاَو ، يوـْقَّتلا  َلـْهَاای 
ِهَِّمئْـالاَو َنـیِّیبَّنلا  ِِهناوِْـخا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم ، ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلـَُـصت  ْنَا  ِمـیرَْکلا  َکِـهْجَِوب  َکـُلَاْسَا  یّنَع ، ٌِّینَغ  َتـْنَاَو  ٌهَقاـفَو ، ٌْرقَف  َکــَْیِلا 

.َنیمحاّرلا َمَحْرَا  ای  ِءالَْبلا ، َعاْونَا  یّنَع  ْفِرْصاَو  یعُّرَضَت ، َمَحَْرتَو  یئاعُد ، َبیجَتْسَتَو  َنیرِهاّطلا ،
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تمحر دورد و  وا  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وـت  زا  تمیدـق  یلزا و  تردـق  هطلـس و  وـت و  میظع  مسا  تکرب  هب  نم  ایادـخراب 
.يزرمایب ارم  رایسب  میظع و  هانگ  یتسرف و 

زامن تابیقعت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهدجه : ياعد 

: وگب هدرک و  دنلب  ار  تناتسد  يدش  غراف  رهظ  زامن  زا  هاگره  سپ  دندومرف ): هک  هد  لقن ش_ مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  )

هدنب و ملسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  دوجو  نمی  هب   ) و میوج ، یم  بّرقت  وت  يو  هب س_ تیراوگرزب  دوج و  هطساو  هب  نم  اهلاراب 
مهاوخ یم  وت  زا  و  میوج ، یم  بّرقت  وت  هب  تناربمایپ  ءایبنا و  ناگتشرف و  هلیسو  هب  و  میوج ، یم  یکیدزن  تهاگرد  هب  تا ) هداتسرف 

ار ما  یتشز  بیع و  و  يرذـگرد ، یـشخبب و  ار  مشزغل  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  یتسرفب ، تمحر  دورد و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک 
هک ارچ  ییامرفن ، باذع  ارم  متـشز  لامعا  اهراک و  ببـس  هب  و  يزاس ، هدروآرب  ار  میاه  تجاح  و  يزرمایب ، ار  مناهانگ  و  یناشوپب ،

.دریگ یم  ارف  ارم  وت  ششخب  دوج و  نامگ  یب 

: ییوگ یم  هدجس  لاح  رد  یتفا و  یمرد  هدجس  هب  سپس 

ردام و زا  میارب  وت  .هد  يزور  ار  سپ م_ ینم ، رورـس  ـالوم و  وت  ناـنابرهم ، نیرت  ناـبرهم  يا   (1)، شزرمآ اوقت و  لها  يادـخ )  ) يا
تاذ قح  هب  يزاین ، یب  نم  زا  وت  یلو  دراد ، دوجو  وت  هب  يدایز  جاـیتحا  زاـین و  نم  دوجو )  ) رد ًاـعطق  يرتهب ، مدرم  همه  زا  مردـپ و 

منک یم  تساوخرد  وت  زا  تراوگرزب  میرک و 

ارم ياـعد  یتـسرف و  تمحر  دورد و  كاـپ  ناـیاوشیپ  همئا و  و  دـنناربمایپ ، هک  شترـضح  ناردارب  رب  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  هک 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ینادرگرب ، نم  زا  ار  تبیصم  الب و  عاونا  و  ینک ، محرت  نم  يراز  هلان و  رب  و  ییامرف ، تباجا 
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: لقو اثالث ، ّربکو  سلاج  تنأو  کیدی  عفراف  کتالص ، نم  تغرف  اذإف 

، ُتیُمیَو ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحْالا  َمَزَهَو  ُهَْدنُج ، َّزَعَاَو  ُهَْدبَع ، َرَـصَنَو  ُهَدـْعَو ، َزَْجنَا  ُهَدْـحَو ، ُهَدْـحَو  هّللا ُ،  َِّالا  َهِلا  ال 
.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ییُْحیو ، ُتیُمیَو 

ّجحلا یلإ  رفسلا  دنعو  لزنملا  نم  جورخلا  دنع  _19

.یلایِعَو يْدلُوَو ، یلْهَاَو ، یسْفَنَو ، ینید ، َکُعِدْوَتْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  لقو : نیتعکر ، ّلصو  کلهأ ، عمجاف  ارفس  تدرأ  اذإ 

ّجحلا یلإ  جورخلا  دنع  _20

: لقو ...جحلا  یلإ  جورخلا  تدرأ  اذإف 

.اّنَع َِبئاْغلاَو  اّنِم  َدِهاّشلا  َنینِمْؤُْملا ، َِیناوِْخاَو  یناریج  َعیمَجَو  يْدلُوَو ، یلْهَاَو  یسْفَنَو ، یلامَو  ینید  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
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: وگب هتفگ و  ریبکت  راب  هس  نک و  دنلب  ار  تناتسد  يا  هتسشن  هک  یلاحرد  يدش  غراف  تزامن  زا  هک  یماگنه  و 

يرای ار  شا  هدنب  و  دیـشخب ، ققحت  دناسر و  ماجنا  هب  ار  شا  هدعو  تسا ، هناگی  و )  ) اتکی هک )  ) _ت سین دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه 
سپ داد ، يرارف  هداد و  تسکـش  ار  ناکرـشم ) رافک و   ) ياه هورگ  مامت  ییاهنت  هب  و  دومرف ، بلاغ  دـنمتردق و  ار  شهاپـس  دومن و 

، دنک یم  هدنز  دناریم و  یم  و  دناریم ، یم  دنادرگ و  یم  هدنز  تسوا ، صوصخم  ساپس  شیاتـس و  و  تسوا ، يارب  طقف  ییاورنامرف 
.تساناوت رایسب  يزیچ  ره  رب  وا  و  تسوا ، تسد  رد  طقف  تکرب  ریخ و 

جح رفس  ماگنه  لزنم و  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهدزون : ياعد 

زاـمن تعکر  ود  نک و  عمج  ار  تا  هداوناـخ  دارفا  یتشاد  رفـس  هدارا  هاـگره  دـندومرف ): هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  )
: وگب هدرازگ و 

.مراپس یم  وت  هب  ار  میاهروخ ) نان  و   ) لایع نادنزرف و  هداوناخ و  مدوخ و  منید و  نم  نامگ  یب  ایادخراب 

جح هب  نتفر  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متسیب : ياعد 

زورما نم  ادنوادخ  وگب : ...یتشاد و  ار  جـح  هب  نتفر  هدارا  هاگره  سپ  دـندومرف ): هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  )
هک نانآ  هچ  دنرـضاح و  مشیپ  هک  ناـنآ  هچ  منمؤم _  ناتـسود  ناـگیاسمه و  ماـمت  منادـنزرف و  هداوناـخ و  مدوخ و  ملاـم و  نید و 

.مراپس یم  وت  هب  ار  دنبیاغ _ 
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: رخآ ءاعد  _21

: لوقتو نیتعکر  ّلص  ّمث  کلهأ ....  تعّدو  ّجحلا  یلإ  جورخلا  تدرأ  اذإ 

.ِنْزُْحلا َِهباَکَو  ِرَفَّسلا ، ِءاثْعَو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

.یطْهَرَو یلْهَا  یِلا  ٍهَِیفاع  یف  ینَّدُرو  يْدلُوَو ، یلْهَا  یف  یل  ِْفلْخَتْساو  يرَفَس ، یف  ینْظَفْحا  َّمُهّللَا 

  ِ.... هّللا یَلَع  ُْتلَّکََوت    ِ هّللِاب ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  هّللا ِ،  ِمِْسب  لقف : کلزنم  نم  جورخلا  تدرأ  اذإ  _22

نم هّرمو  کقوف ، نم  هّرمو  کیدـی ، نیب  نم ]  ] هّرمو کفلخ ، نع  هّرمو  كراسی ، نع  هّرمو  ، کنیمی نع  هّرم  ْدَـحَا »   ُ هّللا َوُه  ُْلق   » أرقاو
.هّللا نامأ  یف  هّلک  کموی  یف  نوکت  َّکنإف  کتحت ،

« ُجُرْخَا ِهتَُّوقَو    ِ هّللا ِلْوَِحب  : » لقف تجرخ  اذإف 

لقف باکرلا ، یف  کلجر  تعضو  اذإف  _23

.ْمَّلَسَو ِهلاَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص    ِ هّللا ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو    ِ هّللا ِلیبَس  یفَو  هّللِابَو ِ،    ِ هّللا ِمِْسب  : 

، ِنامیْالِاب اْنیَلَع  َّنَمَو  ِمالْسْالا ، َیِلا  انادَه  يذَّلا    ِ هّللُدْمَْحلَا لقف : کلمحم ، کب  يوتساو  کتلحار ، یلع  تیوتسا  اذإف 
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رگید ياعد  مکی : تسیب و  ياعد 

: وگب رازگب و  زامن  تعکر  ود  سپس  هدرک ...  عادو  تا  هداوناخ  اب  یتشاد  ار  جح  هب  نتفر  هدارا  هاگره 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  نزح  هودنا و  یگدرسفا  رفس و  تقشم  یتخس و  زا  نم  ادنوادخ 

هداوناخ و هب  تیفاع  یتمالـس و  اب  ارم  و  هد ، رارق  منادـنزرف  هداوناخ و  رد  ینیـشناج  نم  يارب  و  امرف ، ظـفح  مرفـس  رد  ارم  ایادـخراب 
نادرگرب متعامج 

زج تسین  یتردق  چیه  ناوت و  چیه  و  مور ،) یم  نوریب   ) ادـخ مان  هب  وگب : يور  نوریب  لزنم  زا  یتساوخ  هاگره  مود : تسیب و  ياعد 
 ... مدرک دامتعا  لکوت و  دنوادخ  رب  لاعتم )  ) دنوادخ زا  تناعتسا  اب 

شیپ راب  کی  رس و  تشپ  راب  کی  و  تدوخ ، پچ  تمس  هب  رگید  راب  و  دوخ ، تسار  تمس  هب  راب  کی  ار  دیحوت  هروس  سپس )  ) و
یهاوخ ادـخ  ناما  رد  تزورما  مامت  رد  وت  نامگ  یب  تروص ) نیا  رد   ) هک ناوخب ، دوخ  ریز  رگید  راب  رـس و  يالاب  رگید  راـب  ور و 

.موش یم  جراخ  شتردق  ادخ و  ناوت  زا ) تناعتسا   ) اب طقف  وگب : يدش  جراخ  هناخ  زا  هاگره  .دوب و 

ادخ لوسر  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  و  ادخ ، زا  تناعتسا  اب  ادخ و  مان  هب  وگب : يداهن  باکر  رد  ار  تیاپ  هاگره  سپ  موس : تسیب و  ياعد 
.داب شنادناخ  وا و  رب  شمالس  ادخ و  تمحر  دورد و  هک 

: وگب تفرگرب  رد  ار  وت  تا  هواجک  يدش و  رقتسم  دوخ  بکرم  يور  هک  یماگنه  و 

، تشاد ینازرا  ام  هب  ار  نامیا  تمعن  و  دومرف ، تیاده  مالسا  هار  هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  ساپس  شیاتس و 

205 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


، َنوـُِبلَْقنَُمل اـنِّبَر  یِلا  اـّنِاَو  َنینِْرقُم  َُهل  اـّنُکامَو  اذـه  اـَنل  َرَّخَـس  يذَّلا  َناْحبُـس  ، » ِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  اـْنیَلَع  َّنَمَو  َناْرُْقلا ، اَـنَمَّلَعَو 
.َنیَملاْعلا ِّبَر    ِ هّللُدْمَْحلاَو

هضیرفلا دعب  ّجحلا  یلإ  هرمعلاب  عّتمتلل  مارحإلا  دنع  _24

(10) یّنِم اْهلَّبَقَتَو  یل ، ُهْرِّسَیَف  َکِِّیبَن ، ِهَّنُسَو  َِکباتِک  یلَع  ِّجَْحلا  َیِلا  ِهَرْمُْعلِاب  َعُّتَمَّتلا  ُدیُرا  ّینِا  َّمُهّللَا  لقف : عّتمتلا  تدرأ  اذإف 

: رخآ ءاعد  _25

ٌضِراع یل  َضَرَع  ْنِاَف  ِهلاَو ، ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  َکِّیبَن  ِهَّنُـسَو  َکـِباتِک  یلَع  ِّجَْـحلا ، َیِلا  ِهَرْمُْعلاـِب  ِعُّتَمَّتلا  َنِم  ِهب  َتَرمَا  اـم  ُدـیُرا  ّینِا  َّمُهّللَا 
.َّیَلَع َتْرَّدَق  يّذلا  َكِرَدَِقل  ینَتْسَبَح ، ُتیَح  ینِّلَحَف  ینُِسبْحَی ،

.ٌهَرْمُعَف ٌهَّجَح ، ْنُکَت  َْمل  ْنِا  َّمُهّللَا 

یّنِم ُْهلَّبَقَتَو  یل ، ُهْرِّسَیَف  َّجَْحلا  ُدیُرا  ّینِا  َّمُهّللَا  لوقت :  درفم ...  ّجحب  تلخد  نإو 
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تنم و   ) درک لضفت  ام  رب  داب _  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  دـمحم _  كرابم  دوجو  اب  و  داد ، دای  اـم  هب  ار  نآرق  و 
راک نیا  رب  دوخ  ام  هنرگ )  ) و دـینادرگ ) ام  رخـسم  و   ) داد رارق  ام  رایتخا  رد  ار  بوکرم )  ) نیا هک  ییادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  داـهن )

( هک  ) تسا دنوادخ  صوصخم  ساپـس  شیات و  »(1) و س_ میدرگ یم  زاب  نامراگدرورپ  يو  هب س_ ام  ناـمگ  یب  و  میدوبن ، رداـق 
.(2)( تسا  ) نایناهج اه و  ناهج  راگدرورپ 

بجاو زامن  زا  سپ  هرمع  جح  رد  عتمت  يارب  مارحا  نتسب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مراهچ : تسیب و  ياعد 

: وـگب يدرک  ار  هرمع ) جـح  رد   ) جـح هعتم  ندروآ  اـج  هب  دـصق  هاـگره  دـندومرف ): هک  هد  تـیاور ش_ مالـسلا  هـیلع  ترـضح  زا  )
نآ سپ  مروآ ، اج  هب  ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  تربمایپ  تباتک و س_تن  سا  _ سا رب  ار  هرمع  جح  هعتم  مهاوخ  یم  نم  ادنوادخ 

(3) ریذپب نم  زا  ار  هرمع  نیا  نادرگ و  ناسآ  میارب  ار 

رگید ياعد  مجنپ : تسیب و  ياعد 

تربمایپ تنس  تباتک و  ساسا  رب  ار  يدومرف  رما  نم  هب  هرمع  جح  ندروآ  اج  هب  دروم  رد  هچ  نآ  هک  مهاوخ  یم  _ا م_ن  يادخراب
نیا زا   ) ارم هک  ضراع ش_د  يا  هثداح  راک  نیا  رد  رگا  سپ  مراذـگ ، ارجا  هب  داب _ شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  _ 

.یتشاد زاب  ارم  يدومرف  ردـقم  نم  رب  هک  يردـق  اضق و  اب  هک  هنوگ  نامه  رادرب  مهار  زا س_ر  ار ) عناـم  نآ   ) تشاد یم  زاـب  راـک )
یم نم  ادنوادخ  ییوگ : یم  يدش ...  دراو  دارفا  جح  دصق  هب  رگا  .هد و  رارق  هرمع  ار  نآ  تسین  عتمت  جـح  رفـس  نیا  رگا  ادـنوادخ 

.ریذپب نم  زا  ار  لمع  نیا  و  نادرگ ، نا  _ سآ میارب  ار  نآ  سپ  مروآ ، اج  هب  جح  مهاوخ 
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، ٌهَّجَح ْنُکَت  َْمل  ْنِا  َّمُهّللَا  ّیَلَع ، َتْرَّدَق  يذَّلا  َكِرَدَِقل  ینَتْـسَبَح  ُْثیَح  ینِّلَحَف  ینُِـسبْحَی ، ٌءْیَـش  یل  َضَرَع  ْنِاف  َّمُهّللَا  کلذ : دنع  لق  ّمث 
.ٌهَرْمُعَف

یغَْتبَا ِهَنیّزلاَو ، ِساـبِّللا  َنِم  اـهِْریَغَو  ِبیّطلاَو ، ِءاـسِّنلا  َنِم  یتاوَهَـشَو  یبَصَعَو ، یُِّخمَو  یماـظِعَو ، یمَْحلَو  يرََـشبَو ، يْرعَـش  َکـَل  ُمِرُْحا 
َعَبَّتاَو َكِدْعَِوب  َنَماَو  ََکل ، َباجَتْـسا  ِنَّمِم  ینَلَعَْجت  ْنَا  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َْتنَا ، ِّالا  َهِلا  ال  َهَرِخْالا ، َراّدلاَو  َِکتاضْرَمَو ، َکَهْجَو  َِکلذـِب 

.َْتیَطْعَا ام  ِّالا  ٌذِخا  الَو  َْتیَقَو ، ام  ِّالا  ٍقاو  ال  َِکتَْضبَق ، یفَو  َكِْدبَع ، ُْنباَو  َكُْدبَع  اَنَا  ّینِاف  َكَْرمَا ،

یْنلَعْجاَو ٍهَِیفاعَو ، َْکنِم  ٍرُْسی  یف  یکِسانَم  یّنِم  َمِّلَُستَو  ِْهیَلَع ، َْتعَنَص  ام  یلَع  ینَیِّوَُقتَو  َکِّیبَن ، ِهَّنُسَو  َِکباتِک  یلَع  یل  َمِْزعَت  ْنَا  َُکلَاْسَاَف 
.َْتبَتَکَو َْتیَّمَسَو  َْتیَضَتْراَو ، َتیضَر  يذَّلا  َكِْدفَو  ْنِم 

، ینَْتمَْدقَا َْتنَاَو  ُْتمِدَق ، َْکیَلَعَو  ینَتْجَرْخَا ، َْتنَاَو  ُتْرُز ، ََکلَو  ُتْدَفَو  َْکَیِلاَو  ٍهَلیوَط ، ٍهَفاسَمَو  ٍهَدیَعب ، ٍهَّقُش  ْنِم  ُتْجَرَخ  ّینِا  َّمُهّللَا 
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نامه امرف  دازآ  نآ ) زا   ) ارم تشاد  یم  زاب  نآ ) زا   ) ارم هک  دـش  ضراع  میارب  يا  هثداح  رگا  سپ  اـهلاراب  وگب : ماـگنه  نآ  رد  سپ 
.هد رارق  هرمع  ار  نآ  دشاب  جح  دناوت  یمن  رفس  نیا  رگا  ایادخ  یتشادزاب ، ارم  يدومرف  ردقم  نم  رب  هک  يردق  اضق و  اب  هک  هنوگ 

سابل و دـننام  رگید  ياهزیچ  رطع و  نانز و  هب  تبـسن  متـالیامت  مبـصع و  زغم و  ناوختـسا و  تشوگ و  متـسوپ و  وم و  وت  رطاـخ  هب 
تیدونشخ و ندروآ ) تسد  هب   ) تکاپ و تاذ  هب ) برقت   ) لابند هب  راک ) نیا  اب   ) و مدنب ) یم  مارحا  و   ) هدرک مارح  دوخ  رب  ار  تنیز 

.تسین وت  زج  يدوبعم  چیه  اریز ) ، ) متسه دوخ )  ) ترخآ هناخ  ندرک ) دابآ  )

و هدروآ ، نامیا  تقداص )  ) هدعو هب  و  هدومن ، تباجا  ار  وت  توعد  هک  یهد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ادنوادخ 
( تردق  ) تسد رد  مدوجو )  ) و متـسه ، تا  هدنب  دنزرف  وت و  هدنب  مدوخ  نم  نامگ  یب  هک  اریز  دندومن ، يوریپ  ار  تنامرف  روتـسد و 
هچ نآ  زج  ما  هدـنریگ  ار ) يزیچ   ) هن يدرک و  تظفاحم  وت  هچ  نآ  زج  ما  هدـننک  تظافح  ار ) يزیچ   ) هن هک ) يا  هنوگ  هب  تسوت ( ،

.يدومرف اطع  وت  هک 

يدـج مزع  هب  ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  تربمایپ  تنـس  تباتک و  ساسا  رب  ارم  میمـصت  دـصق و  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اذـل 
بناج زا  یناسآ  رد  ار  مکـسانم  لامعا و  و  ییامرف ، تیوقت  يا  هداد  ماجنا  هدومرف و ) ردـق  اضق و   ) هچ نآ  رب  ارم  ییاـمرف و  لیدـبت 

مان هب  ار  نآ  دارفا  يا و  هدـیزگرب  ار  نآ  يدونـشخ و  نآ  زا  هک  تراّوز  هورگ  زا  ارم  و  يریذـپب ، نم  زا  یتمالـس  تیفاع و  تدوخ و 
.هد رارق  يا  هتشون  هدومرف و  صخشم 

رد تسوت ، يارب  اهنت  مترایز  دـصق  هدومن و  تکرح  وت  يوس  هب  طقف  مدـمآ و  نوریب  ینـالوط  یتفاـسم  رود و  ییاـج  زا  نم  ایادـخ 
، يدروآ ارم  تدوخ  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  يوس  هب  و  يدروآ ، نوریب  ارم  تدوخ  هک  یلاح 
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ام ِّالا  َّیَلَع ، َِکتَّجُح  ِبوُجُوَو  یتَّجُح ، ِعاطِْقنِاب  َُکلَاْسَاَو  .َّیَلَع  ُهَّجُْحلا  ََکلَو  َکِْملِِعب  َُکْتیَـصَعَو  َّیَلَع ، ََکل  ُهَّنِْملاَو  َکـِنْذِاب  َکـُتْعَطَا 
.یّنِم َْتلَّبَقَتَو  یل ، َتْرَفَغَو  ِهلا ، یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َْتیَّلَص 

.يْدلُوَو یلْهَا  یِلا  ینَّدُرَو  َیَِقب ، امیف  َهَکَرَْبلا  ِلَعْجاَو  ُْتقَْفنَا ، امیف  َّیَلَع  ِْفلُْختَو  یتَرْمُعَو ، یتَّجَح  یل  ْمِّمَتَف  َّمُهّللَا 

رجحلا دنعو  تیبلا ، یلإ  رظنلاو  مارحلا ، دجسملا  لوخد  دنع  _26

: لقو يرسیلا ، لبق  ینمیلا  کلجرب  ادباو  هّللابو ، هّللا  مسب  دچسملا : لوخد  دنع  لق 

یْنلِمْعَتْـساَو ِمیجَّرلا ، ِناـْطیَّشلا  َنِم  انْذِـعَاَو  َکـِتَرِفْغَم ، َِزئاوَجَو  َِکلْـضَف ، َباْوبَاَو  َکـِتَمْحَر ، َباْوبَا  یل  ْحَْـتفاَو  یبوـُنُذ ، یل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا 
.َكاضِرَو َِکتَعاِطب 

، َکَمَّرَکَو َکَفَّرَشَو  َکَمَّظَع  يذَّلا    ِ هّلل ُدْمَْحلَا  لقف : تیبلا  یلإ  ترظنو  هّکم  تلخد  اذإف 
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ملع دوجو  اب  و  يراد ، تنم  نم  رب  وت  يرادربنامرف ، تعاط و  نیا  رد  هک  یلاح  رد  .مدومن  تعاطا  ار  وت  تدوخ  قیفوت ) و   ) هزاجا اـب 
و _ت .) سوت بناج  هب  قح  و   ) دراد هبلغ  نم  رب  وت  لیلد  تجح و  تیصعم  نیا  رد  هک  یلاح  رد  مدومن  تیـصعم  ار  وت  تا  ییاناد  و 
رب هکنیا  زج  مرادـن ) یتساوخرد  و   ) مهاوخ یم  وت  زا  ار ) متجاح  ، ) نم رب  تناهرب  تجح و  ندـش  تباـث  منتـشادن و  رذـع  رطاـخ  هب 

.يریذپب نم  زا  ار ) ملمع   ) و يزرمایب ، ارم  و  یت ، _ سرف تمحر  دورد و  شکاپ  نادناخ  رب  دمحم و 

نآ رد  .امرف و  نیزگیاج  يرتشیب ) رتهب و  لام  اب   ) مدومن هنیزه  هار ) نیا  رد   ) هک ار  یلاـم  اـمرف و  لـیمکت  ارم  هرمع  جـح و  ایادـخراب 
.نادرگزاب منادنزرف  هداوناخ و  هب  رپ ) تسد  اب  ملاس و   ) ارم و  هدب ، رارق  تکرب  هدنام  یقاب  ملام  زا  هچ 

دوسألارجح مالتسا  ماگنه  هبعک و  هناخ  هب  هاگن  مارحلادجسم و  هب  دورو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مشش : تسیب و  ياعد 

زا تناعتسا  اب  ادخ و  مان  هب   ) هللااب هللا و  مسب  وگب : مارحلادجسم  هب  دورو  ماگنه  دندومرف ): هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
تمحر و ياهرد  و  زرمایب ، ار  مناهانگ  اهلاراب  وگب : و  راذگب ، پچ  ياپ  زا  لبق  ار  تتـسار  ياپ  دورو  ماگنه  و  موش ،) یم  دراو  ادخ 

تظفاحم و   ) هدب هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  ار  ام  و  امرف ،) مبیصن   ) ار تشـشخب  شزرمآ و  زیاوج  و  اشگب ، نم  يور  رب  ار  تلـضف 
.ریگب راک  هب  تیدونشخ  تعاط و  ریسم )  ) رد ارم  و  امرف ،)

دیـشخب و تمظع  ار  وت  هک  تسا  ییادخ  يارب  زا  ساپـس  شیاتـس و  وگب : يدـنکفا  رظن  ادـخ  هناخ  هب  يدـش و  هکم  لخاد  هاگره  و 
، تشاد یمارگ  هداد و  تفارش 
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.َنیَملاْعِلل ًيدُهَو  اْنمَاَو ، ِساّنِلل  ًَهباثَم  َکَلَعَجَو 

، َتْمَّظَعَو َْتفَّرَـش ، يذَّلا  َُکْتَیب  اذـه  َّنِا  َّمُهّللَا  ِمالَّسلِاب ، انَّبَر  اـنِّیَحَف  ُمـالَّسلا ، َکـنِمَو  ُمـالَّسلا ، َْتنَا  َّمُهّللَا  لـقف : تیبلا  یلإ  ترظن  اذإو 
.ًَهباهَمَو اَّربَو ، امیرْکَتَو ، امیظْعَتَو  افیرْشَت  َُهل  ْدِز  َّمُهّللَا  َْتمَّرَکَو 

.ِراّنلا َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  َكُْدبَع ، َْدبَْعلاَو  َکُمَرَح ، َمَرَْحلاَو  َُکْتَیب ، َْتیَْبلا  َّنِا  َّمُهّللَا  لقف : تیبلا  باب  یلإ  تیهتنا  اذإف 

.َِکتَّنَِجب ِْهیَلَع  ْلَّضَفَت  َِکتَحاِسب ، َلََزن  َكُریقَف  َِکئانِِفب ، َكُْدیَبُع  َِکباِبب ، َُکنیکْسِم  َِکباِبب ، َُکِلئاس  تیبلا : باب  دنع  لقو 

: لقو کیدی ، عفراف  دوسألا ، رجحلا  یلإ  تیهتنا  اذإو 

، َكِدـْهَِعب ًءافَوَو  ِهلاَو ، ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِهَّنُِـسل  اعابِّتاَو  َِکباتِِکب ، اقیدْـصَتَو  َکـِب ، اـنامیا  َّمُهّللَا  ُرَبْک ، َا    ُ هّللاَو هّللاـِبَو ِ]  هّللا [ِ   ِمِْسب 
.ُرَبْک َا    ُ هّللاَو هّللا ُ،  َِّالا  َهِلا  ال  ُرَبْکَا ،   ُ هّللَا ِتوُغاّطلاَو ، ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَکَو  هّللِاب ِ،  ُْتنَما 
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(1) .دنادرگ نایناهج  ییامنهار  تیاده و  هیام  نما و  ماقم  نانآ و  ینید  روما  عجرم  مدرم و  ییامهدرگ  لحم  ار  وت  و 

: وگب يدنکفا  رظن  هناخ  هب  هاگره  و 

، رادب هدنز  ملاس و  یتمالس  شمارآ و  اب  ار  ام  سپ  تسوت ، زا  یتمالس  شمارآ و  و  یشخب ، تمالس  صقن و  بیع و  یب  وت  ادنوادخ 
.یتشاد یمارگ  هداد و  تمظع  يدیشخب و  تفارش  ار  نآ  هک  تسوت  هناخ  هناخ  نیا  نامگ  یب  ادنوادخ 

.امرف رتشیب  ار  نآ  تبیه  عفانم و  ریخ و  هناخ و  نیا  تشادگرزب  يدنمجرا و  تمظع و  تفارش و  ایادخراب 

نیا تسوت ، هدنب  هدنب  نیا  وت و  مرح  مرح  نیا  و  تسوت ، هناخ  هناخ  نیا  ًاعطق  اهلاراب ، وگب : يدیـسر  هبعک  هناخ  ِرد  هب  هک  یماگنه  و 
.تسا هدروآ  هانپ  وت  هب  خزود  شتآ  زا  هک  تسا  یسک  نداتسیا  اپرب  هاگیاج 

هناـخ ناتـسآ  رب  تریقح  هدـنب  هداتـسیا ، تهاـگرد  هب  تا  هراـچیب  قولخم  هدـمآ ، تهاـگرد  هب  تیادـگ  وگب : هبعک  هناـخ  ِرد  دزن  و 
.شخبب وا  هب  هدومن و  لضفت  وا  ربار  تشهب  سپ  تسا ، هدش  دراو  تتمظع  تحاس  هب  تجاتحم  هدنب  تسوت ،

رتگرزب ادخ  و  منک ) یم  زاغآ   ) ادخ زا  تناعتسا  اب  ادخ و  مان  هب  وگب : هدرب و  الاب  ار  تناتسد  يدیسر  دوسألا  رجح  هب  هک  یماگنه  و 
تربمایپ نشور  هار  تنـس و  میامن و  یم  قیدصت  ار  تباتک  مراد و  نامیا  وت  هب  ادنوادخ  دیآرد ،) فصو  هب  هک  هچ  نآ  زا   ) _ت سا

مراد نامیا  ادخ  هب  .مراد  افو  وت ) اب   ) منامیپ دهع و  هب  و  منک ، یم  يوریپ  ار  داب _ شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک  _ 
چیه دوش ،) فیصوت  هک  هچ  نآ  زا   ) تسا رتگرزب  ادخ  مزرو ، یم  رفک  تب ) ود  مان  ای  رگ  نایغط  رایسب  تب و   ) توغاط تبج و  هب  و 

(. دیآرد فصو  هب  هک  هچ  نآ  زا   ) تسا رتگرزب  ادخ  و  تسین ، هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم 
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یفَو َکـِئاِنف ، یف  اـَنَاَو  ُتْدَرَا ، َکـَتَرایِزَو  ُتْدَمَـص ، َکـِبَو  ُتْدَـصَق  َکـَلَو  ُتْدَـفَو ، َکـَْیِلاَو  ُْتبَجَا ، َكاـِّیاو  ُتْجَجَح ، َکـَل  َّمُهّللَا 
.َِکئانِِفب ُْتلَلَحَو  َکَتَحاس ، ُْتلََزن  َِکْتَیب ، ِباب  یلعَو  َکُْفیَضَو ، َکِمَرَح ،

ْدَق َمَسَّنلا ، ِهیف  ُِقتُْعتَو  َمَسَْقلا ، ِهیف  ُِّرُبتَو  َثَفَّتلا  ِهیف  یـضْقَتَو  َثَفَّرلا ، ِهیف  ُهَرْکَت  ٌمْوَی  َمْوَْیلا  اَذـه  َّنِا  َّمُهّللَا  ِْتیَْبلا ، اَذـه  ُّبَرَو  ّیبَر  َْتنَا  َّمُهّللَا 
، ُفِکاْعلا ُهُرِواُجیَو  ُُهلْوَح ، ُفاُطیَو  ٍهَّجَِحب ، اماِیق  مَُهل  ُهَْتلَعَجَو  اْنمَاَو ، ِساّنِلل  ًَهباثَمَو  َْکَیِلا ، ْمَُهل  انابُْرقَو  َکِْقلَِخل ، ادیع  َْتیَْبلا  اَذـه  َْتلَعَج 

.ُِفئاْخلا ِهیف  ُنَمْأَیَو 

ِیف َهافاعُْملا  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َْکنِم ، یتَئیطَخ  یلَع  اّحُـشَو  َِکناوْضِرَو ، َكاضِِرل  اساِمْتلا  َو ] ، ] َکیف ًهَبْغَر  ََکل  ُهَّجَح  ْنَّمِم  ّینِاَو  َّمُهّللَا 
.َنیمِحاّرلا ُمَحْرَا  َْتنَا  َکَّنِا  ِراّنلا ، َنِم  َْقتِْعلاَو  ِرْکُّشلا ،

، ِّقَْحلِاب انِّپَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  هّللا ُ،  اَنادَه  ْنَا  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذِهل  انادَـه  يذَّلا    ِ هّللُدْـمَْحلَا لوقتو : هملتـستق  رجحلا  ْنِم  وندـت  ّمث 
 ،ِ هّللُدْمَْحلاَو هّللا ِ،  َناْحبُس 
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، مدومن دصق  ار  وت  اهنت  و  مدرک ، تکرح  وت  يوس  هب  طقف  و  مدومن ، تباجا  ار  وت  توعد  اهنت  مدرازگ و  جـح  وت  يارب  طقف  _ا  هلاراب
تناتـسآ رد  هک  منم  نیا ) نونکا   ) و دوب ، وت  تراـیز  اـهنت  ما  هت  _ ساوخ هدارا و  و  مدروآ ، وـت  يوـس  هب  طـقف  ار  مزاـین  تجاـح و  و 

( تمحر  ) ناتـسآ رد  ما و  هدش  دراو  وت  تمظع  تحاس  هب  متـسه ، تا  هناخ  هاگرد  رب  تنامهم و  وت و  نما )  ) مرح رد  و  ما ، هداتـسیا 
.ما هدش  لخاد  وت 

.يا هناخ  نیا  رایتخا  بحاص  نم و  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ وت  ایادخراب 

یم فرطرب  ار  ناـنآ  یگدولآ  كرچ و  يدنـسپ و  یمن  ار  نآ  رد  ناگدـنب )  ) يرتسبمه هک  تسا  يزور  زور  نیا  ناـمگ  یب  ایادـخ 
نیا قیقحت  هب  يزاس ، یم  دازآ  نآ  رد  ار  ناگدرب )  ) سوفن و  یـشخب ، یم  ققحت  هدـنادرگ و  تسار  نآ  رد  ار  اهدـنگوس  و  يزاـس ،
نما ماـقم  مدرم و  ییاـمهدرگ  عاـمتجا و  لـحم  تدوـخ و  يوـس  هـب  ناـنآ  برقت  هلیــسو  تناگدــیرفآ و  تشگزاـب  هیاـم  ار  هناـخ 

رواجم دباع ، هدنب  و  دوش ، یم  فاوط  نآ  نوماریپ  و  ، (2) یتخا جـح س_ کی  اب  نانآ  شزیخ  تضهن و  هیام  ار  نآ  (1) و  يدنادرگ
.دبای یم  تینما  نآ  رد  ناساره  ناسنا  دوش و  یم  نآ 

مک و  تتیاضر ، يدونـشخ و  بسک  وت و  هب  قایتشا  ببـس  هب  وت و  رطاخ  هب  ار  هناخ  نیا  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  نامگ  یب  اـهلاراب ،
شتآ زا  ییاهر  يرازگرکـش و  رد  قیفوت ) و   ) یتمالـس تیفاـع و  وت  زا  ایادـخ  مدومن ، تراـیز  وت  هب  تبـسن  میاـطخ  هاـنگ و  ندرک 

.ینانابرهم نیرت  نابرهم  تدوخ  وت  یتسار  هب  اریز )  ) مبلط یم  ار  خزود 

يدـنوادخ يارب  ساپـس  شیاتـس و  ییوگ : یم  و  یـشک ) یم  تسد  و   ) هدومن مالتـسا  ار  نآ  هدـش و  کیدزن  دوسألارجح  هب  سپس 
هب نامدوخ  تشادن  ناکما  زگره  درک  یمن  تیاده  ار  ام  ادـخ  رگا  هک  یلاح  رد  دومرف  تیادـه  لمع ) هار و   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا 

.میبای هار  نآ 

بیع و ره  زا   ) لاعتم دـنوادخ   (3)، دـندمآ ام ) يوس  هب   ) قح ناهرب ) نخـس و   ) اب نامراگدرورپ  نالو  _ سر نیقی  هب  هک ) دـنگوس  )
صوصخم شیاتس  ساپ و  و س_ _ت ، سا هّزنم  كاپ و  یصقن )
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ِهِدَِـیب ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیَو ، ییُْحی  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  هّللا ، ـَِّالا  َهِلا  ـال  ُرَبْک ، َا    ُ هّللاَو   ُ هّللا ـَِّالا  َهِلا  ـالَو 
.َمَّلسَو ِهلا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُهُّلُک ] ] ُْریَْخلا

دوسألا رجحلا  نم  فاوطلا  ِءدب  دنع  _27

: لقو دوسألا ، رجحلا  نکرب  أدبت  ( 11) تیبلِاب فوطت  ّمث 

.ِهافاوُْملِاب یل  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  یقاثیمَو  اُهْتیَّدَا ، یتَنامَا 

ْنِم ُدَـبُْعی  ٍّدـِن  ِّلُکَو  ِناْطیَّْشلاَو ، ِناثْوْالا  ِهَدابِعَو  ِمانْـصْالاَو ، لَبُهَو  يّزُْعلاَو  ِتّاللاَو  ِتوُغاّْطلاَو ، ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَکَو  َّلَجَو ، َّزَع    ِ هّللاـِب ُْتنَما 
.اریبَک اُّولُع  َنُولوُقَی  اّمَع  ُهَناْحبُس  َّلَجَوَّزَع ،   ِ هّللا ِنوُد 

ِنوُزْخَْملا َکِمْـسِابَو  ِضْرْالا ، ِدَدُـج  یلَع  یـشُْمی  امَک  ِءاـْملا  یَلَع  ِهب  یـشُْمی  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  کـفاوط : یف  لوقتو 
هب َْتِلئُس  اِذاَو  َْتبَجَا ، ِهب  َتیعُد  اِذا  يذَّلا  ِمَظْعْالا ، میظَْعلا  َکِمْسِابَو  َكَْدنِع  ِنُونْکَْملا 
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زج يدوبعم  چیه  دیآرد .) فصو  هب  هچنآ  زا   ) تسا رتگرزب  دـنوادخ  درادـن و  دوجو  هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  چـیه  و  تسادـخ ،
وا هب  طقف  ساپـس  شیاتـس و  و  تسوا ، رایتخا  رد  طقف  ییاورنامرف  درادن ، یکیر  چـیه ش_ _ت و  ساتکی هک )  ) _ت سین دـنوادخ 

تکرب ریخ و  مامت  دریم ، یمن  زگره )  ) هک تسا  يا  هدنز  دوخ )  ) وا هک  یلاح  رد  دـناریم ، یم  دـنادرگ و  یم  هدـنز  دراد ، صاصتخا 
شکاپ و نادـناخ  رب  دـمحم و  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و  و  تساناوت ، رایـسب  يزیچ  ره  رب  وا  و  تسوا ، تیافک ) اب   ) تسد هب  طقف 

.داب نانآ  رب  دنوادخ  مالس 

دوسألارجح زا  فاوط  عورش  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متفه : تسیب و  ياعد 

یم عورـش  دوسألارجح  زا  ار  راـک  نیا  (1) و  هدومن فاوط  ار  ادخ  هناخ  سپـس  دـندومرف ): هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
: وگب لاح ) نیا  رد   ) و ینک ،

.یهد تداهش  نم  عفن  هب  ار  مدهع  هب  يافو  وت  هک  نیا  ات  مداد ، ماجنا  ار  منامیپ  دهعت و  مدرک و  ادا  ار  متناما 

تب ریا  لبه و س_ يّزع و  تال و  و  تب ) ود  مان  ای  رگنایغط  رایـسب  تب و   ) توغاط تبج و  هب  و  مراد ، نامیا  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هب 
زا دـنوادخ  مزرو ، یم  رفک  دوش  یم  هدـیتسرپ  ّلج  ّزع و  ادـخ  زا  ریغ  هک  ییاعدا )  ) ییاتمه ره  ناطی و  اه و ش_ تب  تدابع  و  اـه ،

_م سا زا  تناعتـسا  اـب  نم  ایادـخراب  ییوـگ : یم  تفاوـط  رد  .تسا (2) و  رتـالاو  هزنم و  كاـپ و  رایـسب  دـنیوگ  یم  ناـنآ  هـچ  نآ 
يراـی اـب  و  دو ، یم ش_ هدوـمیپ  هار  نیمز  ياـه  هار  رب  هک  هنوـگ  ناـمه  تفر  هار  بآ  يور  ناوـت  یم  نآ  هلیـسو  هـب  هـک  تکراـبم 
تباجا ًامتح )  ) يوش هدـناوخ  نآ  هلیـسو  هب  رگا  هک  تمظعا  و )  ) میظع مان  هب  تدوخ و  دزن  ناـهنپ  و )  ) ظوفحم مسا  زا  نت  _ ساوخ

دوش تساوخرد  وت  زا  نآ  هلیسو  هب  هچ  نانچ  هدومرف و 
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َکِمیلَک یـسُومَو  َِکلیلَخ ، َمیهاْربِا  ْنِم  َْتلَّبَقَت  امَک  یّنِم  َلَبْقَتَو  ینَمَحَْرتَو  یل ، َرِفْغَت  ْنَاَو  ٍدِّمَُحم ، ِلاَو  ٍدِّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َْتیَطْعَا ،
.َِکبیبَح ِهلاَو  ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  ٍدَّمَُحمَو  َکِحوُر ، یسیعَو 

بازیملا لباقم  _28

ِهَقَسَفَو ٍّرَش ، يذ  ِّلُک  َّرَش  یّنَع  ْفِرْصاَو  َکِشْرَع ، ِّلِظ  َتَْحت  ینَّلِظَاَو  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِهَقَسَف  َّرَش  یّنَع  ْأَرْداَو  ِراّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  ِْقتْعَا  َّمُهّللَا 
.ِْسنْالاَو ِّنِْجلا 

مزتلملا دنع  _29

یلإ تئـش  نإ  ، هثالث وأ  نیعارذ  ردـقب  ههبعکلا  رّخؤم  یلإ  ینامیلا  نکرلا  دـنع  راجتـسملا  تأـف  کـفاوط ، نم  عباـسلا  یف  تنک  اذإـف 
: ....مزتلملا

، َُکْنمَا َْنمْالاَو  َكُدـْبَع ، َدـْبَْعلاَو  َُکْتَیب ، َْتیَْبلا  َّنِا  َّمُهّللَا  اْنمَاَو ، ِساّنِلل  ًَهباثَم  َکَلَعَچَو  َکَفَّرَـشَو ، َکَمَّظَعَو  َکَـمَّرَک  يذَّلا    ِ هّللُدْـمَْحلَا
.ِراّنلا َنِم    ِ هّللِاب ُریجتْسَا  ِراّنلا ، َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  َکُمَرَح ، َمَرَْحلاَو 
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زا ار ) ملامعا   ) و ینک ، محر  يزرمایب و  ارم  و  یتسرف ، تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ییامرف ، یم  اطع 
وا و رب  ادخ  دورد  هک  دمحم _  و  تحور ، یسیع  و  تتبحص ، مه  یسوم  تیمیمص و  تسود  میهاربا  زا  هک  هنوگ  نامه  يریذپب  نم 

.یتفریذپ تبوبحم ، داب _ شکاپ  نادناخ 

هبعک نادوان  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متشه : تسیب و  ياعد 

هیاـس ریز  رد  و  نـک ، عـفد  نـم  زا  ار  مـجع  برع و  ناراکدــب  ناقــساف و  رــش  و  شخب ، ییاـهر  خزود  شتآ  زا  ارم  ندرگ  اـهلاراب 
(. امرف رود  و   ) نادرگرب نم  زا  ار  سنا  ّنج و  ناراکدب  ّرش  يّرش و  بحاص  ره  يدب ) و   ) ّرش و  نکفا ، هیاس  نم  رب  _ت  شرع

مَزتلُم دزن  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مهن : تسیب و  ياعد 

دزن ندرب ) هانپ  لحم   ) راجتـسم يوس  هب  يدوب  تمتفه  فاوط  رد  هاگره  سپ  دندومرف ): هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
ساپـس و وگب : هتفر و  مَزتلم  يوس  هب  یتساوخ  رگا  ای  و  نک ، تکرح  عرذ  هس  ای  عرذ  ود  رادـقم  هب  هبعک  بقع  يوس  هب  ینامی  نکر 
مدرم و ییامهدرگ  لحم  ار  وت  داد و  تفارش  وت  هب  دیـشخب و  تمظع  تشاد و  یمارگ  ار  وت  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

نیا و  وت ، نما  ماقم  نما  ماقم  نیا  و  وت ، هدـنب  هدـنب  نیا  و  وت ، هناـخ  هناـخ  نیا  هک  یتسار  هب  ادـنوادخ   (1) .دـنادرگ نانآ  تینما  هیام 
.میوج یم  هانپ  دنوادخ  هب  خزود  شتآ  زا  تسا ، هدروآ  هانپ  وت  هب  شتآ  زا  هک  تسا  یسک  نداتسیا  هاگیاج  نیا  تسوت ، مرح  مرح 
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هبعکلا لوخد  دنع  _30

.َکِطَخَس ْنِمَو  َِکباذَع  ْنِم  ینْرِجَا  َّمُهّللَا  ِهَمایِْقلا ، َمْوَی  یّنِماَو  ِراّنلا ، یَلَع  یمَدَو  یمَْحل  ْمِّرَحَف  َُکْنمَاَو ، َکُمَرَح  اذه  َّمُهّللَا 

افصلا نم  یعسلا  دنع  _31

ییُْحی ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  هّللا ُ،  َِّالا  َهِلا  ال  ُرَبْک ، َا    ُ هّللاَو هّللا ُ،  ِّالا  َهِلا  ال  لـقو :)  ) هیلع فقو  افـصلاب ، ئدـتباف 
ُهَدْحَو ال َنیّدلا ، َُهل  َنیِصلُْخم  ُهاِّیا ، ِّالا  ُُدبْعَن  الَو  هّللا ُ،  َِّالا  َهِلا  ال  ٌریدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُهُّلُک ، ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمیَو 

.َُهل َکیرَش  ال  ُهَدْحَو ، َبازْحْالا  َمَزَهَو  ُهَْدبَع ، َرَصَنَو  ُهَدْعَو ، َزَْجنَا  َُهل ، َکیرَش 

(12 : ) لقَو ِهلاَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ّلصو  لّوألا ، لوقلا  دعاَو  اثالث ، ّربکت  ّمث  هیلع ، فوقولا  لّوطو 

،. َكَدوُدُح یْنبِّنَج  َّمُهّللَا  َِکلوُسَر ، ِهَیِعاوَطَو  َِکتَیِعاوَِطبَو  َِکنیِدب ، ینْمِصْعا  َّمُهّللَا 
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هبعک هب  دورو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  ما : یس  ياعد 

نآ و ساره  لوه و  زا   ) تمایق زور  رد  ارم  امرف و  مارح  شتآ  رب  ارم  نوخ  تشوگ و  سپ  تسوت ، نما  ماقم  وت و  مرح  نیا  ادنوادخ 
.هدب هانپ  تبضغ  مشخ و  زا  تباذع و  زا  ارم  ادنوادخ  شخب ، ینمیا  تمشخ )

افص زا  یعس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکی : یس و  ياعد 

(: وگب و   ) تسیاب هوک  نآ  رب  نک و  عورش  افص  زا  ار  یعس  سپ  دندومرف ): هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )

.درادن دوجو  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  دـیآرد ،) فصو  هب  هچنآ  زا   ) تسا رتگرزب  ادـخ  و  تسین ، هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  چـیه 
یم هدـنز  دراد ، صاصتخا  وا  هب  طقف  شیاتـس  ساپـس و  تسوا و  يارب  طـقف  ییاورناـمرف  درادـن ، یکیرـش  چـیه  _ت و  ساـتکی هک 

( تیافک اب   ) تسد رد  طقف  تکرب  ریخ و  مامت  دریم ، یمن  زگره )  ) هک تسا  يا  هدنز  شدوخ )  ) وا هک  یلاحرد  دناریم  یم  دنادرگ و 
نید هک  یلاح  رد  میتسرپ  یمن  ار  وا  زج  سک  چیه  و  تسین ، دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  تساناوت ، رایـسب  يزیچ  ره  رب  وا  و  تسوا ،

يرای ار  شا  هدنب  و  هدی ، شخب  ققحت  ار  شا  هدعو  درادن ، یکیر  چیه ش_ تساتکی و   (1)، میا هدنادرگ  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ ) )
.تسین وا  يارب  یکیرش  چیه  تخاس ، يرارف  هداد و  تسکش  ار  ناکرشم ) رافک و   ) ياه هورگ  ییاهنت  هب  و  هدومرف ،

دـمحم و رب  و  نک ، رارکت  هرابود  ار  یتفگ  ـالبق  هچنآ  هتفگ و  ریبکت  راـب  هس  سپـس  نک ، ینـالوط  افـص  هوک  رب  ار  دوخ  نداتـسیا  و 
تا هداتـسرف  زا  يرادربنامرف  وت و  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  تدوخ و  نید  اب  ایادخراب  : (2) وگب و  تسرفب ، تاولص  شکاپ  نادناخ 

.رادب رود  تدوخ  ماکحا ) تاروتسد و   ) دودح هب ) ضرعت   ) زا ارم  ادنوادخ  امرف ، ظفح  ارم 
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لثم ...َُهل » َکیرَـش  ُهَدْحَو ال    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ال  : » دیعتو اثالث  ّربکت  ّمث  کیدلاولو  نینمؤملا ، عیمجلو  کسفنل ، تعطتـسا  ام  ءاعدلا  رثکأو 
.تُلق ام 

: لقو کتأینَه  یلَع  شماَف  هورملا  ُدیُرت  َْتنَاَو  افَصلا  نِم  تلَزن  اِذاو 

ِنَتِْفلا ِتّالِضُم  ْنِم  انْذِعَاَو  َِکلوُسَر ، ِهَِّلم  یلَع  انَّفََوتَو  ِهلاَو ، ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  َکِِّیبَن  ِهَّنُس  یلَع  اِنیْحَاَو  َِکتَعاِطب ، اْنلِمْعَتْسا  َّمُهّللَا 

َقیرَّطلا ِینِدـْهاَو  ُمَْلعَت ، اّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو ، ْرِفْغا  ِّبَر  هلا ، یلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَـصَو  ُرَبْک ، َا    ُ هّللاَو هّللا ِ،  ِمِْسب  کیعـس : یف  لقو 
ِّرَـش ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  یلوْالاَو  ِهَرِخْـالا  ِْریَخ  ْنِم  َکـُلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  کیـشم : یف  لـقو  هورملا  یتأـتف  .ُمَرْک  ْـالا  ُّزَعْـالا  َْتنَا  َکَّنِا  َمَْوقْـالا 

.ْهیَلَع تّربَک  ام  لثم  ّربکتو  افصلا ، یلع  تلق  ام  لقَو  کیدی ، عفراو  لبقتساو  تیبلا ، ََکل  اودبَی  یتَح  اْهیَلَع  دَعْصاف  .یلوْالاَو  ِهَرِخْالا 

هفرع موی  سمشلا  بورغ  دنع  _32

...ِراّنلا َنِم  یتَبَقَر  ِْفتْعَا  َّمُهّللَا 
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رارکت هرابود  ییوگ و  یم  ریبکت  راب  هس  سپس  نک ، اعد  دایز  تردام  ردپ و  نانمؤم و  مامت  تدوخ و  يارب  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  و 
.یتفگ البق  هک  هنوگ  نامه  هب  ُهل »...  َکیرَش  ُهَدحَو ال  ُهللا  الإ  َهلإ  ال  : » ینک یم 

: وگب ورب و  هار  راقو  اب  هتسهآ و  یتشاد  ار  هورم  يوس  هب  تکرح  هدارا  يدمآ و  نییاپ  افص  هوک  زا  هاگره  و 

_ داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  هک  تربمایپ _  شور  هار و  تنـس و  رب  و  ریگب ، راک  هب  تتعاطا  هار  رد  ار  ام  ادـنوادخ 
.هدب هانپ  ار  ام  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  زا  و  ناریمب ، ار  ام  ملسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  تا  هداتسرف  نییآ  رب  و  رادب ، هدنز 

رب دـمحم و  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  و  دـیآرد ،) فصو  هب  هچ  نآ  زا   ) تسا رتگرزب  ادـخ  و  ادـخ ، مان  هب  وگب : تیعـس  ماگنه  رد  و 
( تتمحر فطل و  هب   ) یناد یم  هچ  نآ  زا  و  نک ، محر  زرمایب و  ارم ) ، ) نم رایتخا ) بحاص  و   ) راـگدرورپ يا  داـب ، شکاـپ  نادـناخ 

.ینیرتراوگرزب و  نیرت ) يوق  و   ) نیرتزیزع تدوخ  وت  یتسار  هب  هک ) ارچ  ، ) امرف تیاده  رتهب ) و   ) رتراوتسا هار  هب  ارم  و  رذگرد ،

زا و  منک ، یم  _ت  ساوخرد وت  زا  ایند  ترخآ و  تکرب  ریخ و  زا  نم  ایادخراب  وگب : تنتفر  هار  ماگنه )  ) و یـسر ، یم  هورم  هب  سپ 
.مرب یم  هانپ  تدوخ  هب  ایند  ترخآ و  يدب ) و   ) رش

نآ ربب و  الاب  ار  تناتسد  نک و  ور  هناخ  تمس  هب  و  دوش ، راکشآ  وت  رب  ادخ  هناخ  اج ) نآ  زا   ) هک نیا  ات  ورب  الاب  هورم  هوک  زا  سپس 
.ییوگ یم  ریبکت  مه  اج  نیا  رد  یتفگ  ریبکت  افص  هوک  رب  هک  هنوگ  نامه  و  وگب ، مه  اج  نآ  رد  یتفگ  افص  هوک  رب  ار  هچ 

منهج شتآ  ریجنز ) لغ و   ) زا ار  مندرگ  ایادخراب  هفرع  زور  رد  دیشروخ  بورغ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مود : یـس و  ياعد 
 ... نک دازآ 
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تافرع نم  هضافإلا  دنع  _33

.ُهّللاَِّالا َهِلا  ال  لوقتو : بیغملا ، دعب  اهنم  ضفأ  ّمث 

ینم یلإ  هّجوتلا  دنع  _34

، ِتاماقَْملا َنِم  اْنیَلَع  ِهب  َْتنَنَم  امَو  ِْهیَلَع ، انَْتَللَد  امَو  ینِم ، هِذـه  َّنِا  َّمُهّللَا  .یلَمَع  ِْحلْـصَاَو  یلَمَا ، ینْغِّلَبَف  وُعْدَا ، َکـَلَو  وُجْرَا ، َكاـِّیا  َّمُهّللَا 
ْنِم مَُهل  َْتقَّفَو  اـم  اـَنل  َقِّفَُوت  ْنَاَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  َکـِتَرَیِخَو  َکـِتَعاط  ِلـْهَاَو  َکـِئاِیلْوَا ، یلَع  ِهب  َْتنَنَم  اـِمب  اـهیف  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَا  َکـُلَاْسَاَو 

.َِکتَْضبَق یفَو  َكُْدبَع ، اَنَا  امَّنِاَف  َنیِحلاّصلا ، َكِدابِع 

هبقعلا هرمج  دنع  _35

: يرسیلا کّفک  یف  یصحلاو  هلبقلا ، لبقتسم  تنأو  لوقتو 

.یلَمَع یف  َّنُهْعَفْراَو  َكَْدنِع ، یل  َّنِهِصْحَاَف  یتایَصَح  هِذه  َّمُهّللَا 
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ینم يوس  هب  تکرح  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مراهچ : یس و  ياعد 

رـس و و   ) امرفب حالـصا  ار  ملمع  راک و  و  ناسرب ، میوزرآ  هب  ارم  سپ  مناوخ ، یم  ار  وت  طقف  و  مراد ، دـیما  وت  هب  طـقف  نم  ادـنوادخ 
(. هدب ناماس 

ام رب  ار  اه  نآ  هک  یتاماقم  هاگیاج و  نآ  يدـش و  نومنهر  نآ  يو  هب س_ ار  ام  هک  یناکم  نآ  و  تساـنِم ، يارحـص  نیا  ادـنوادخ 
تعاـط و لـها  ءاـیلوا و  هب  هاـگیاج ) نیا  رد   ) هک ار  اـه  تمعن  زا  هچ  نآ  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  و  يدرک ، لـضفت  هدوـمرف و  ماـعنا 

زین ام  هب  یتخاس  قفوم  نآ  هب  ار  تحلاص  ناگدـنب  هک  لامعا ) زا   ) _ه چـنآ و  ییاـمرف ، اـطع  نم  هب  يدیـشخب  تقلخ  زا  ناگدـیزگرب 
.متسه وت  رایتخا ) رد  تردق و   ) تشم رد  و  وت ، هدنب  نم  ًاعطق  هک  تسین  نیا  زج  اربز  یهد ، قیفوت 

هبقع هرمج  رد  ندز  گنس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مجنپ : یس و  ياعد 

پچ تسد  فک  رد  اه  گنـس  يراد و  هلبق  يوس  هب  ور  هک  یلاح  رد  و  دندومرف ): هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  )
راک و رد  تعفر  هیام  و  روآ ، رامش  هب  نم  يارب  تدوخ  شیپ  ار  اه  نآ  سپ  _ت ، سا نم  ياه  گیر  نیا  اهلاراب  ییوگ : یم  تسوت 

.هد رارق  ملمع 
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حبذلاو رحنلا  دنع  _36

: لقف هرحن  وأ  هحبذ  تدرأ  اذإف  هحبذاو ، کیده ، رتشاف  ینم  تیتأ  اذإ 

ِّبَر   ِ هّلل یتامَمَو  َيایْحَمَو  یکُُـسنَو  یتالَـص  َّنِا  َنیکِرْـشُْملا ، َنِم  اَنَا  امَو  اِملْـسُم  افینَح  َضْرْالاَو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 
.َنیِملْسُْملا َنِم  اَنَاَو  ُتِْرُما ، َِکلِذب  َُهل ، َکیرَش  ال  َنیَملاْعلا ،

َمیهاربِا ْنِم  َْتلَّبَقَت  اـمَک  یّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهّللَا  ُرَبْـک ، َا    ُ هّللَا میحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  هـّللا  ِمِْـسب  َکـَْیِلاَو ، َکـَلَو ، َکـِبَو ، َکـْنِم ، اذـه ]  َّنِا  َّمُـهّللَا [ 
...ْمِْهیَلَع   ُ هّللا یَّلَص  َِکبیبَح  ٍدَّمَُحمَو  َکِمیلَک ، یسُومَو  َِکلیلَخ ،

قلحلا دنع  _37

.ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یفارُون  ٍهَْرعَش  ِّلُِکب  ینِطْعَا  َّمُهّللَا  لقو :

مارحلا هّللا  تیب  عادو  یف  _38

.َنوُعِجار ِْهَیِلاَو  َنُوبِغار ،   ِ هّللا َیِلا  َنوُدِماح ، انِّبَِرل  َنُوِبئات ، َنُوِبئا 
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دنفسوگ حبذ  رتش و  رحن  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مشش : یس و  ياعد 

هک یماگنه  و  نک ، حبذ  رخب و  ار  تدوخ  ینابرق  يدیسر  ینم  يارحص  هب  هاگره  دندومرف ): هک  _ت  سا لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  )
لامک اب  هنایارگ و  قح  دیرفآ  ار  نیمز  اه و  نام  _ سآ هک  ییادـخ  يو  هب س_ ار  دوخ  يور  وگب : ینک  رحن  ای  حـبذ  ار  نآ  یتساوخ 

دنوادـخ يارب  مگرم  یگدـنز و  متادابع و  همه )  ) نم و زاـمن  نیقی  هب  مت ، _ سین ناـکر  _ شم زا  زگره )  ) نم منادرگ و  یم  میلـست 
راک و  ) نیا هب  نم  و ) ، ) درادـن دوجو  شیارب  یکیرـش  چـیه  تسا ، نایناهج  اه و  ناهج  راـیتخا ) بحاـص  و   ) راـگدرورپ هک )  ) تسا
وت و يرای )  ) هب وت و  زا  راـک )  ) نیا ناـمگ  یب  ادـنوادخ ،  (1) .متـسه ناگدش ) میلـست  و   ) ناناملـسم زا  نم  و  ما ، هدش  رومأم  هدیقع )
هک هچ  نآ  زا   ) تسا رتگرزب  دنوادخ  نابرهم ، رای  _ سب هدنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  _ت ، سوت یکیدزن ) برق و   ) يوس هب  وت و  يارب 
مه یـسوم _  و  تیمیمـص _ تسود  میهاربا _  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  ریذـپب  نم  زا  ار ) یناـبرق  نیا   ) ادـنوادخ _د ،) يآرد فـصو  هب 

 ... یتفریذپ داب  نانآ  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  هک  تبوبحم _  ملسو _  لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  و  تتبحص _ 

ندیشارت رس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  متفه : یس و  ياعد 

.امرف اطع  نم  هب  تمایق  زور  رد  يرون  ییوم ، ره  ياج  هب  ایادخراب  وگب : و  دندومرف ): هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )

( ادخ تمرحرپ  هناخ   ) مارحلا هللا  تیب  اب  عادو  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  متشه : یس و  ياعد 

دنوادـخ يوس  هب  اـهنت  میتسه ، ناـمراگدرورپ  نارازگ  ساپـس  نارگـش و  ياتـس  و )  ) ناگدـننک هبوت  و )  ) ناگدـننک تشگزاـب  اـم ) )
(3) .تشگ میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  طقف  )(2) و  مینک یم  شیاین  ار  وا  طقف  و   ) میراد شیارگ 
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بازیملا دنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبنلا  هرایز  دنع  _39

، نیتعکر كانه  ّلصف  بازیملا )  دنع  وهو  مالـسلااهیلع  همطاف  باب  هل : لاقی  يّذلا  عیقبلا (  قاقز  لایحب  يذـّلا  بابلا  نم  تجرخ  اذإ 
: لقو

ْنِم ینَمِّلَُـست  ْنَاَو  ِِکلاهَْملا ، َنِم  ینَمِـصْعَت  ْنَا  ٌءْیَـش ، َِکْلثِمَک  َْسَیل  هّللا ُ، َْتنَا  َکَّنَِاب  َُکلَاْسَا  ٍدـیَعب ، ُْریَغ  ُبیرَق  ای  ُمیرَک ، اـی  ُداوَج  اـی 
، ٍلَّبَقَتُم ٍلَمَعَو  ٍروُکْـشَم ، ٍیْعَـسَو  ٍلُوبْقَم ، ٍّجَح  َدـَْعب  ینَطَو  یِلا  اِملاس  ینَّدَُرت  ْنَاَو  ِبَلَْقنُْملا ، ِءوُسَو  ِرَفَّسلا ، ِءاثْعَوَو  ِهَرِخْالاو ، اْینُّدـلا  ِتافا 

.ِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِمَرَحَو  َکِمَرَح  ْنِم  یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعَْجت  الَو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلاربق  عادو  دنع  _40

ینَْتیَّفََوت ْنِا  یتایَح  یف  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  ّینِاَف  هِمَرَحَو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َکِِّیبَن  ِْربَق  ِهَرایِز  ْنِم  یّنِم  ِدهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعَْچت  َّمُهّللَا ال 
.ِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  َُکلوُسَرَو  َكُْدبَع  ادَّمُّحم  َّنَاَو  َِکلذ ، َْلبَق 

228 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


هبعک نادوان  دزن  ملسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  مرکاربمایپ  ترایز  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مهن : یس و  ياعد 

هب هک   ) تسا عیقب  هچوک  يوربور  هک  يدـش  جراخ  يرد  نآ  زا  هاگره  دـندِومرف ): هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  )
هدنـشخب و يا  وگب : رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  اـج  نآ  رد  تسا ) نادواـن  کـیدزن  و  دوش ، یم  هتفگ  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  رد  نآ ،

يزیچ چـیه  هک  یتسه  ییادـخ  تدوخ  وت  ًاعطق  هکنیا  ببـس  هب  مهاوخ _  یم  وت  زا  رود ، ریغ  کیدزن  يا  راوگرزب ، يا  دـنمتواخس 
رفس و یتخـس  ترخآ و  ایند و  تافآ  زا  و  ینک ، ظفح  تکاله ) ياه  هاگترپ  و   ) راب تکاله  ثداوح  زا  ارم  هک  تسین _  وت  دننامه 
( ریدقت دروم  و   ) هدش يرازگرکش  ییعـس  هدش و  لوبق  یّجح  اب  ملاس و  حیحـص و  ارم  و  يرادب ، ملاس  ارم  تبقاع  ءوس  یماجرفدب و 

مرح هب  تبـسن  نم  ترایز  جـح و  هرود  راب و  نیرخآ  ار  جـح )  ) نیا و  ینادرگزاب ، ما ) هداوناـخ  و   ) منطو هب  هدـش  هتفریذـپ  یلمع  و 
.هدم رارق  داب _ شنادناخ  وا و  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک  تربمایپ _  مرح  تدوخ و 

ملسو لآ  هیلع و  هللا  لص  مرکاربمایپ  ربق  اب  یظفاحادخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  ملهچ : ياعد 

( كرابم  ) مرح ملـسو و  لآ  هیلع و  هللا  لص  تربمایپ  ربق  هب  _تب  سن نم  ترایز  زا  دروم ) و   ) راب نیرخآ  ار  ترایز )  ) نیا ایادخراب 
وت زج  يدوبعم  چیه  هک  مهد  یم  تداهـش  متایح  نامز  رد  نیقی  هب  یناریمب  يدـعب ) ترایز   ) نآ زا  لبق  ارم  هچن  انچ  و  هدـم ، رارق  وا 

.داب شکاپ  نادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تسوت  هداتسرف  وت و  هدنب  ملسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  دمحم  اعطق  و  تسین ،
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جاوزلاب ّقلعتی  امیف  _41

: لقو اهب  هلبقلا  لبقتساو  اهتیصانب  ذخف  کیلع  تلخُدا ، اذإف 

.ابیصَن الَو  اکِرَش  ِهیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعَْجتالَو  اّیِوَس ، اکَرابُم  اَدلَو  اْهنِم  یْنقُزْراَف  َّمُهّللَا  اهَجْرَف ، ُْتلَلْحَتْسا  َِکقاثیِمبَو  اُهتْذَخَا ، َِکتَنامَِاب  َّمُهّللَا 

هقیقعلا حبذ  دنع  _42

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِهَّنُـسَو  َِکنیدَو  َِکتَِّلم  یلَع  ٍنالُف ،» نب  ِنالُف   » َهَقیقَع َْکَیِلاَو  ََکلَو  َِکبَو  َْکنِم  هّللِابَو ِ،    ِ هّللا ِمِْسب 
، ِهقْزِرل ُرْکُّشلاَو  هِْرمَاب ، ُهَمْـصِْعلاو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوُسَر  یلَع  ًءانَثَو  هّللِاب ِ،  انامیا  ُرَبْک ، هّللاَو َا    ِ هّللُدْـمَْحلاَو   ِ هّللاـِبَو   ِ هّللا ِمِْسب 

ََکلَو َْتیَطْعَا ، ام  َْکنِمَو  َْتبَهَو ، اِمب  ُمَلْعَا  َْتنَاَو  ارَک ، اَنل َذ  َْتبَهَو  َْتنَا  َّمُهّللَا  لقف : ارکذ  ناک  نإف  .ِْتیَْبلا  َلهَا  اـْنیَلَع  ِهلْـضَِفل  ُهَفِْرعَْملاو 
َکِهْجَِولَو ِءامِّدلا ، ُبْکَس  َکلَو  َمیجَّرلا ، َناْطیَّشلا  اَّنَع  ْسِنْخَاَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  َکِِّیبَن  ِهَّنُـسَو  َِکتَّنُـس ، یلَع  اّنِم  ُْهلَّبَقَتَف  انْعَنَـص ، ام 

.ََکل َکیرَش  ال  ُنابْرُْقلا ،
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تسا طوبرم  جاودزا  هب  هچ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مکی : لهچ و  ياعد 

وا هارمه  هب  ریگب و  ار  شیناشیپ  يوم  دش  دراو  وت  رب  سورع  هک  یماگنه  سپ  دندومرف ): هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  )
: وگب نک و  ور  هلبق  يوس  هب 

.مدرمش لالح  دوخ  رب  ار  وا  جرف  تنامیپ  دهع و  اب  و  متفرگ ، رایتخا  رد  وت  تناما  اب  ار  رسمه  نیا  ادنوادخ 

.هدم رارق  یمهس  تکارش و  وا  هفطن )  ) رد ناطیش  يارب  و  امرف ، يزور  نم  هب  ملاس  كرابم و  يدنزرف  وا  زا  ادنوادخ 

هقیقع ندیرب  رس  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  مود : لهچ و  ياعد 

هب نتـسج ) برقت  يارب   ) وت و يارب  ینابرق ) نیا   ) وت و زا ) نتـسج  يرای   ) اب و  وت ، زا  تمعن ) نیا  ، ) ادخ زا  تناعتـسا  اب  ادـخ و  مان  هب 
لآ هیلع و  هللا  لص  دمحم  تربمایپ  شور ) هار و  و   ) تنـس وت و  نید  نییآ و  رب  دـشاب  ینالف » دـنزرف  ینالف   » هقیقع هک  تسوت  يوس 

گرزب دنوادخ  و  تسادخ ، يارب  ساپ  شیاتس و س_ و  منک ) یم  حبذ  ار  ینابرق  نیا   ) ادخ زا  نتسج  يرای  اب  ادخ و  مان  هب  ملـسو . 
یم اـنث  حدـم و  ار  ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  مراد و  ناـمیا  دـنوادخ  هب  و  دـیآرد ،) فصو  هب  هک  هچ  نآ  زا   ) تسا رت 

يزور قزر و  رطاخ  هب  يرازگ ) ساپـس  و   ) رکـش تسوا و  ردـق ) اضق و  و   ) رما هب  الب ) هانگ و  زا  نم   ) يرادـهگن ظـفح و  و  میوگ ،
.تسا تیب  لها  ام  رب  وا  لضف  رطاخ  هب  وا  هب  تبسن  تخانش  و  تسوا ،

هچنآ و  يرتاناد ، يدیشخب  ام  هب  هچ  نآ  هب  دوخ  وت  يدی و  _ شخب رکذم  يدنزرف  ام  هب  وت  ایادخراب  وگب : دوب  رکذم  هچب  نآ  رگا  و 
هللا لص  تربمایپ  ّتنـس  تدوخ و  تنـس  قبط  رب  ار  نآ  سپ  تسوت ، يارب  اهنت  میداد  ماجنا  ام  هچنآ  و  تسوت ، زا  يدومرف  اطع  ام  هب 
تاذ يارب  طقف  ینابرق  نیا  و  وت ، يارب  طقف  اهنوخ  نتخیر  و  نادرگ ، رود  ام  زا  ار  هدش  هدنار  ناطیش  و  ریذپب ، ام  زا  ملسو  لآ  هیلع و 

.درادن دوجو  تیارب  یکیرش  چیه  هک ) ، ) تسوت كرابم ) )
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هنفدو ّتیملا ، یلع  هالصلاو  رضتحملا ، نیقلت  یف  _43

: وهو رضتحملا  دنع  جرفلا  تاملکب  نّقلی  نا  بحتسی 

امَو َّنِهیف  امَو  ِْعبَّسلا ، َنیـضَرْالا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا ، ِتاوامَّسلا  ِّبَر    ِ هّللا َناْحبُـس  ُمیظَْعلا  ُِّیلَْعلا    ُ هّللا َِّالا  َهِلا  ـال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا    ُ هّللا ـَِّالا  َهِلا  ـال 
.َنیَملاْعلا ِپَر    ِ هّللُدْمَْحلاَو َنیلَسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَسَو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبرَو  َّنُهَْنَیب ،

(13) .ارْجَاَو اطَرَفَو  ادیزمَو ، ارْخُذ  ِْهیََوبِال  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  لقف : لفطلا  یلع  يأ  .هیلع  نّولصی  موق  عم  ترضح  اذإ  _44

ُّما  ) أرقاف ربقلا  تلخد  اذاف  .ناریّنلا  ِرَفُح  ْنِم  ًهَْرفُح  اـْهلَعَْجت  ـالَو  ِهَّنَْجلا ، ِضاـیِر  ْنِم  ًهَضْوَر  اـْهلَعْجا  َّمُهّللَا  لـق :  تیملا ، نفد  دـنعو  _45
.یسرکلا هیآو  نیتذّوعملاو ، باتکلا )

أرقاو رثاکتلا » مکهلأ   » أرقاف هربقملا  تطّسوت  اذإف 
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مالسلا هیلع  ترضح  ياعد  موس : لهچ و  ياعد 

وا نفد  تیم و  رب  زامن  و  رضتحم ، صخش  نیقلت  رد 

جرف و تارابع  تاملک و  اب  راـضتحا  لاـح  رد  صخـش  هک  تسا  بحتـسم  دـندومرف ): هک  هد  لـقن ش_ مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  )
: تسا نیا  تارابع  نآ  و  ددرگ ، نیقلت  شیاشگ 

گرزب رایـسب  هبترم  دنلب  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  _ت ، سین راوگرزب  و  _ت ) شذگ اب  و   ) رابدرب هناگی  يادـخ  زج  يدوبعم  چـیه 
هناگ و تفه  ياه  نامـسآ  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ هک )  ) _ت سا هّزنم  كاپ و  یـصقن ) بیع و  رهزا   ) دنوادخ درادـن ، دوجو 

مالـس و  تسا ، میظع  شرع  رایتخا ) بحاص  و   ) راگدرورپ _ت و  ساه نآ  نیب  هچ  نآ  اه و  نآ  رد  هچ  نآ  هناگ و  تفه  ياه  نیمز 
ناـیناهج اـه و  ناـهج  راـیتخا ) بحاـص  و   ) راـگدرورپ هـک )  ) تـسا دـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  شیاتــس و  یهلا و  ناربماـیپ  رب  دورد  و 

(1) .تسا

يدش رضاح  یلفط  رب  تیم  زامن  رد  یهورگ  اب  هاگره  مراهچ : لهچ و  ياعد 

(2) .نادرگ ناشباوث  رجا و  شیازفا  هیام  شنیدلاو و  يارب  ياه  ناوتشپ  هریخذ و  ار  لفط  نیا  ادنوادخ  وگب :

هرفح ار  نآ  و  نادرگ ، تشهب  ياه  نات  _ سوب زا  یناتسوب  هضور و  ار  ربق  نیا  ادنوادخ  وگب : تیم  نفد  ماگنه  و  مجنپ : لهچ و  ياعد 
.هدم رارق  خزود  شتآ  ياه  هرفح  زا  يا 

هاگره سپ  ناوخب ، ار  یـسرکلا  هیآ  و  سان ) قلف و  هروس   ) نیتذوعم و  دـمح ) هروس   ) باتکلا ّما  هروس  يدـش  ربق  لخاد  هاگره  سپ 
: ناوخب ار  هیآ  نیا  سپس  ناوخب و  ار  رثاکت  هروس  یتفرگ  رارق  ربق  طسو  رد 

233 ص :

ار تافاص  هکرابم  هرو  __ ینایاپ س هیآ  ود  اعد ، نتم  رد  َنیملَاعْلا » ِّبَر  ِهللا   ّ َ ُدْـمَْحلا َنِیل َو  __ َسْرْملا یَلَع  ٌمال  __ َو َس  » تارابع - 1
.دنهد یم  لیکشت 

مهّللا وگب : يدناوخ  زامن  یکدوک  رب  هاگره  یلع  يا  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لص  ادـخ  لوسر  زا  دنـس  اب  - 2
( .دوش عوجر  اج  نآ  هب  تشذگ ، هعماج  هیوبن  هفیحص  رد  ًالبق  اعد  نیا   ) ...ًاطَرف امَهل  ُهلَعجا  ًافَلَس و  ِهیَوبِأل  ُهلَعجا 
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(14 «) يرُخا ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِمَو  ْمُکُدیُعن  اهیفَو  ْمُکانْقَلَخ  اهنِم  »

.ِهلاَو ِْهیَلَع    ُ هّللا یَّلَص    ِ هّللا ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو    ِ هّللا ِلیبَس  یفَو  هّللِابَو ِ،    ِ هّللا ِمِْسب  لقف : ّتیملا  تلوانت  اذإف 

 : لقو بارتلا  یلع  هّدخ  عضو  هنفک ، دقع  ّلحو  هلبقلا ، لبقتسم  هنیمی  یلع  هدحل  یف  هعض  ّمث 

(15) ...اناوْضِر َْکنِم  هَِّقلَو  ُهَحوُر ، َْکَیِلا  ْدِعْصَاَو  ِْهیَْبنَج ، ْنَع  َضْرْالا  ِفاج  َّمُهّللَا 

.َِکتَمْحَِرب ُهَتَدْحَو  ْلِصَو  ُهَتَشْحَو ، ِْسنا  َّمُهّللَا  لقف : ْنِبللا  هیلع  تعضو  اذإف 

ائیسُم َناک  ْنِاَو  ِهناسِْحا ، یف  ْدِزَف  انِسُْحم  َناک  ْنِا  َّمُهّللَا  ِهب ، ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنَاَو  َِکتَحاِسب ، َلََزن  َِکتَمَا ، ُْنباَو  َكِْدبَع ، ُْنباَو  َكُْدبَع  َّمُهّللَا 
.ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َْتنَا  َکَّنِا  َُهل ، ْرِفْغاَو  ُْهنَع ، ْزَواجَتَف 

....َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّلل ِ،  ّانِا  لقف :  ربقلا  ْنِم  تجرخ  اذإف 

: لقو هلبقلا ، لبقتسم  تنأو  ربقلا  یلع  كدی  عض  ّمث 
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یم جراـخ  نآ  زا  تماـیق ) رد   ) ار امـش  رگید  يراـب  مینادرگ و  یم  زاـب  نآ  هـب  ار  اـم  میدـیرفآ و ش_ ار  اـم  ش_ كاـخ )  ) نـیا زا  )
(1) (. مینک

رب ادخ  تمحر  دورد و  هک  ادخ  لوسر  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  زا  نتـسج  يرای  اب  ادخ و  مان  هب  وگب : یتفرگ  ار  تیم  هاگره  و 
(. مهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا   ) داب شکاپ  نادناخ  وا و 

كاخ يور  ار  شا  هنوگ  هدرک و  زاب  ار  شنفک  هرگ  و  راذگب ، هلبق  فرط  هب  شتـسار و  يولهپ  يور  دـحل  رد  ار  تیم  نآ  سپ  س_
يدونـشخ اب  ار  وا  و  ربب ، الاب  تدوخ  يوس  هب  ار  شحور  و  نک ،) رود  و   ) هدب هلـصاف  شیاهولهپ  زا  ار  نیمز  ادنوادخ  وگب : راذگب و 

.نک (2) هجاوم  تدوخ  بناج  زا 

وا ییاهنت  و  نک ، لیدبت  تفلا  سنا و  هب  ار  وا  _ي  سک یب  _ت و  شحو ایادخراب  وگب : یتشاذگ  دـحل  يور  ار  اهرجآ  هاگره  سپ 
.نادرگ لصتم  تتمحر  هب  ار 

هک یتسه  یناـبزیم  نیرتـهب  وت  و  هد ، دراو ش_ تتمظع )  ) هاـگ _ شیپ هب  تزینک  دـنزرف  تا و  هدـنب  دـنزرف  تا و  هدـنب  اد  _ نوادـخ
، رذگرد وا  زا  تسا  هدوب  راکدـب  رگا  و  ازفیب ، وا  يراکوکین  رد  تسا  هدوب  راکوکین  تیم  نیا  رگا  ادـنوادخ  دوش ، دراو  وت  رب  يدرف 

.ینابرهم (3) رایسب  هدنزرمآ  رایسب  تدوخ  وت  هک  یتسار  هب  زرمایب ، ار  وا  و 

سپس  (4) ...میناگدـننک تشگزاب  وا  يوس  هب  طقف  نامگ  یب  میدـنوادخ و  نآ  زا  ام  نامگ  یب  وگب : يدـمآ  نوریب  ربق  زا  هاـگره  و 
: وگب يراد و  هلبق  يوس  هب  يور  هک  یلاح  رد  راذگب  ربق  يور  ار  تتسد 

235 ص :

هیآ 55. هط / هکرابم  هروس  - 1
: دـندومرف یم  سپـس  دنداتـسیا و  یم  ّتیم  ربق  رب  دنتـشاذگ  یم  ربق  لخاد  ار  ّتیم  هاگره  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  - 2
ياـعد 106 هیداـج  __ هفیحـص س رد  ـالبق  اـعد  نیا   ) ًاـناوضِر َکـنِم  هِّّقل  و  ُهَلَمَع ، دعَّـص  و  ِهیَبنَج ، نَع  ضرـألا  ِفا  __ م َج __ هّللا

(. دوش عوجر  اج  نآ  هب  تشذگ ،
هرو __ 16 س ف ، __ سوی هکراـبم  هرو  __ تایآ 98 س زا  رییغت  یکدـنا  اب  اعد ، نتم  رد  میحّرلا » روُفَغلا  َتنأ  کـنّإ   » تراـبع - 3

.تسا هدش  هتفرگ  يروش  هکرابم  هروس  رجح و 5  هکرابم  هروس   49 رمز ، هکرابم  هروس   53 صصق ، هکرابم 
هرو __ هیآ 156 س ياـهتنا  زا  دراد ، تره  __ عاـجرت ش __ سا هملک  هب  هک  اـعد  نتم  رد  نوعجار » هیلإ  اـنّإ  اـنّإ هللا و   » تراـبع - 4

.تسا هدش  ذخا  هرقب  هکرابم 
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ِهَعَـسَو َكِوـْفَع  ِدَْرب  ْنِم  ِْهَیِلا  ْنِکْـسَاَو  َکـِتَمْحَر  ْنِم  ِْهیَلَع  ِْضفَاَو  ُهَتَعْوَر ، ْنـِماَو  ُهَتَـشْحَو ، ِْسناَو  ُهَتَدْـحَو ، ْلِـصَو  ُهََـتبْرُغ ، ْمَـحْرا  َّمُـهّللَا 
.ُهّالَوَتَی َناک  ْنَم  َعَم  ُهْرُشْحاَو  َكاوِس ، ْنَم  ِهَمْحَر  ْنَع  اِهب  ینْغَتْسَی  ًهَمْحَر  َِکتَمْحَرَو ، َِکناْرفُغ 

هنماثلا هعاسلا  یف  مالسلا  هیلع  هب  لسوتلا  یف  _46

ِْلیَّسلا َو ُِلباو  ِهِمْسِاب  َلاس  َو  ِْلیَّللا ، ُهَْملُظ  ِِهب  َمَلْظَا  َو  ِراهَّنلا ، ُءْوَض  ِهِمْسِاب  َءآضَا  ْنَم  ای  َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای  یطْعَا ، ْنَم  َْریَخ  ای  ٍّوُعْدَم ، َْریَخ  ای 
َکِِّیلَو ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  ِدوُْجلا ، َعِساو  ای  ُُهتَمْحَر ، َبْرَْغلاَو  َقْرَّشلاَو  ُهُءْوَض ، َضْرْالا  َو  ُهُرُون ، ِتاومَّسلا  َالَع  ْنَم  اـی  ْریَخ ٍ، َّلُـک  ُهَئآـِیلْوَا  َقَزَر 

َو ِهب ، ینَیِفکَت  ْنَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َکَیِلا ، یتَبغَرَو  ، یِجئآوَح ْيَدَی  َْنَیب  ُهُمِّدَُقا  َو   « ُمالَّسلا اَمِهیلَع  َیـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  »
ِلابِجلاَو ِضایِغلاَو  ِماکالاَو  ِهَیِدوَالاَو  ِرافِقلاَو ، يِرارَبلا  ِیف  َو  يرافسَا ، عیمَج  یف  ُهُرَذحَاَو  ُُهفاخَا  اَّمِم  ینَیِّجَُنت 
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لیدبت تفلا  سنا و  هب  ار  وا  یسک  یب  تشحو و  و  نادرگ ، لصتم  تتمحر  فطل و  هب  ار  وا  ییاهنت  و  نک ، محر  وا  تبرغ  رب  اهلاراب 
شـشخب و وـفع و  ییاراوـگ  یکنخ و  و  اـمرف ، هضاـفا  وا  رب  تـتمحر  زا  و  شخب ، ینمیا  هدرب و  نـیب  زا  ار  وا  ساره  سرت و  و  نـک ،

ریغ هکره  ینابرهم  تمحر و  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  ینابرهم  تمحر و  نادرگ ،) شبیـصن  و   ) هد ياج  وا  نوماریپ  ار  تشزرمآ  هرتسگ 
.نادرگ روشحم  تسوا  ّیلو  دراد و  تسود  هک  ره  اب  ار  وا  و  ددرگ ، زاین  یب  تسوت 

زور متشه  تعاس  رد  مالسلا  هیلع  ناشیا  هطساو  هب  نتسج  لسوت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ياعد  مشش : لهچ و  ياعد 

ندـیبات شکرابم  مان  تکرب  هب  زور  رون  هک  یـسک  يا  تسا ، تساوخرد  دروم  هک  یـسک  نیرتهب  يا  هدـش ، هدـناوخ  ارف  نیرتهب  يا 
ءایلوا و هب  و  دـش ، ناور  اسآ  لیـس  ناراب  شکرابم  ماـن  تکرب  هب  و  دـییارگ ، یکیراـت  هب  بش  یکیراـت  شماـن  هطـساو  هب  و  تفرگ ،

شا ییانـشور  وترپ و  و  هدرک ، ادـیپ  يرترب  ّولع و  اهنامـسآ  رب  شرون  هک  ییادـخ  يا  دومرف ، يزور  ار  یتکرب  ریخ و  ره  شناتـسود 
تیلو قح  هب  شـشخب ، دوج و  هدنرتسگ  يا  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  ملاع  برغ  قرـش و  شا  ینابرهم  تمحر و  و  هتفرگ ، ارف  ار  نیمز 

هب میاـهزاین  تاـجاح و  شیپاـشیپ  ار  شترـضح  مهاوخ و  یم  وـت  زا  داـب _  وا  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  هک  اـضرلا _  یـسوم  نب  یلع 
دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  تسوت ، يوس  هب  نم  شیاین  اعد و  شیارگ و  عقاو ) رد   ) هک یلاح  رد  منک ، یم  هطـساو  تهاگـشیپ 

اهارحص رد  و  میاهرفس ، مامت  رد  هچ  نآ  ره  زا  ارم  و  ینک ، تیافک  ارم  روما )  ) مالسلا هیلع  شترضح  هلیسو  هب  و  یتسرف ، تمحر  و 
اه هوک  و  اه ، لگنج  اه و  هپت  اه و  هرد  اه و  تشد  و  کشخ ، ياه  نیمزرس  و 

237 ص :

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هیعدا  هعماج :  هیوضر  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 259زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


.ُُهلهَا َتنَااماِنب  َلَعفَت  نَاَو  ُراَّتَسایُراَّبَج ، ای  ُزیزَعای  ُراَّهَق ، ای  ُدِحاوای  ِراِحبلا ، ِباعَّشلاَو َو 
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، دنمورین زیزع  يا  هدنوش ، هریچ  هدننک و  هبلغ  رایـسب  يا  اتکی ، يا  .یـشخب  تاجن  مراد  میب  مسرت و  یم  نآ  زا  اهایرد  اه و  هندرگ  و 
هک یهد  ماجنا  ار  يزیچ  نآ  ام  هب  تبسن  هک  مهاوخ ) یم  وت  زا   ) و ناهانگ ،) بویع و   ) هدنناشوپ رایسب  يا  و )  ) دنمتردق طلسم و  يا 

(. یناد یم  ام  حالص  هب  و   ) ینآ لها  دوخ 
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: تشون یپ 

، ِهللا َناحبُـس  : » قوـسلا لخدـی  نیح  لاـق  نم  لاـق : ملـسو  لآ  هیلع و  هللا  لـص  هللا  لوـسر  نـع  هـئبآ : نـع  مالـسلا  هـیلع  هدانـسإبو  ( 1
( هّیوبنلا هفیحصلا  یف  مّدقت  « ) همایقلا موی  یلإ  هللا  قلخ  ام  ددع  رجألا  نم  یطُعا  ...َُهل  َکیرَش  ال  ُهَدَحَو ، هللا  ّاِلا  َهِلا  الَو  ، ِهللاُدمَحلاَو

.خ رداق » کلذ  یلع  ( » 2

.ًابجعُم ًانسح  ( 3

.190  – 194 نارمع : لآ  ( 4

.لَّمؤملا ( 5

97 و98. نونمؤملا : ( 6

.نتملا یف  امک  مالکلا  هنیرقبرهاظلاو  هدعب ، اذک ، مهتائیس و  ردصملا : یف  ( 7

.م رداق » کلذ  یلع  َکَّنإ  ( » 8

.18 جحلا : هروس  نم  سبق  ( 9

.نالُف نِم  ُهلَّبَقَت  و  یل ، ُهرِّسَیَف  هّمسف –  ِنالُف –  ِنب  ِنالُف  نَع  َّجَحلا  ُدیُرا  ّینِا  َّمُهَّللا  لقف : كریغ  نع  ّجحلا  تدرأ  اذإو  ( 10

.لَّبَقَت َمُهَّللا  ِهللا ، ِمِسب  تلقف : دوسألا : رجحلا  تیتأ  کناوخإ  نم  دحأ  نع  فوطت  نأ  تدرأ  اذإو  ( 11

:« لقو ًاثالث ، وا  ًاعبس  ّربکو  تیبلا ، ءاذح  هیلع  دعصاو  » خسنلا ضعب  یفو  ( 12

ُهلَعجاَو ًافلَـس  هیوبال  هلَعجا  َّمُهَّللا  لقف : لفط  یلع  تیّلـص  اذإو  ّیلع  ای  ملـسو : لآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  لاق  لاـق : هدانـسإبو  ( 13
(. هعماجلا هّیوبنلا  هفیحصلا  یف  مّدقت   – ) ...ًاطَرَف امَُهل 

.55 هط : ( 14

، ُهلَمَع دِّعَصَو  ِهیَبنَج ، نَع  َضرَالا  ِفاج  َّمُهَّللا  لاق : مث  هربق  یلع  ماق  ربقلا  ّتیملا  لخُدا  اذإ  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ناک  ( 15
(. 106  ) ءاعد هیداجسلا  هفیحصلا  یف  مّدقت.ًاناوضِر  َکنِم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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